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Podróżnicy

Kiedy piszę te słowa jest 17 lutego 2014. Z pewnym poślizgiem
oddaję wWasze ręce magazyn forum podrozerowerowe. info na

2012 rok. Mam nadzieję, że niezwykła zawartość niniejszej pozycji
zrekompensuje tak długi okres oczekiwania. Nasi forumowicze na
630 stronach zaprezentowali relacje z 41 wypraw i wycieczek, które z
pewnością będą inspiracją i pomocą dla każdego kto planuje podróż
rowerem.

Magazyn, który mam przed sobą jest tak bogaty i różnorodny jak
społeczność naszego forum, której zawdzięczam największą pasję
mojego życia oraz niekończące się opowieści o niezwykłych ludziach i
miejscach.

Chciałem podziękować wszystkim, którzy udostępnili zdjęcia i relacje
oraz Magdzie, która pomogła mi zgromadzić materiały i kontakto-
wała się z autorami.

Wasz kronikarz

Pustelnik
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Jest coś takiego, co pcha mnie w świat i sprawia,że nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu,
zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy przecież
tyle wolnego czasu mamy do dyspozycji. W tym
roku postanowiłem wyruszyć, po raz kolejny na
rowerze, do Turcji. Towarzyszył mi znajomy z
Andrychowa, Seweryn. Naszą przygodę
zaczęliśmy 15 lipca, dojeżdżając pociągiem z
Jaworzna do Przemyśla, z którego pokręciliśmy w
stronę Bieszczad.

Na samym jednak początku chciałbym złożyć
serdeczne podziękowania prof. UE. dr. hab.
Wojciechowi Dyduchowi, który wsparł finansowo
nasza wyprawę ze środków Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Pomoc ta
pozwoliła na zakup przed wyjazdem wyposażenia
niezbędnego podczas takiej wyprawy oraz
utrzymanie się w trakcie samej już jazdy.
Podziękowania należą się również firmie Airbike,
która przekazała wygodne stroje rowerowe
pomagające przy 10-cio godzinnym siedzeniu na
siodełku ;)

Dziękujemy z całego serca!

TTuurrccjj aa

Polska

Pierwszy etap podróży oznaczał przebijanie
się przez górzyste Bieszczady. Poszło nam to
całkiem sprawnie, pogoda sprzyjała przez cały
wyjazd, dlatego jechało się przyjemnie.
Założeniem wyprawy było niekorzystanie z
hoteli, pól namiotowych i innych płatnych miejsc
noclegowych, dlatego za każdym razem
staraliśmy się spać "na gospodarza". Sposób taki,
oprócz tego, że jest darmowy, ma olbrzymią
zaletę związaną z poznawaniem mnóstwa ludzi,
kultury i podejścia do życia. Dwa noclegi w
Polsce spędziliśmy w miłym towarzystwie
rodziny spod Przemyśla oraz... harcerzy -
rozbiliśmy się bowiem w obozie harcerskim.
Kucharka, której syn również podróżuje na
rowerze, objęła nas swoją opieką, serwując wielki
gar rosołu na kolację oraz spory zapas kanapek
na śniadanie. A przyjęło się, że w Polsce ludzie są
niegościnni. Podczas podróżowania po naszym
kraju wielokrotnie spotykałem się z bardzo
przyjaźnie nastawionymi osobami, dlatego ten
stereotyp uważam za całkowicie nieprawidłowy.

vvaann
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Słowacja

Do naszego południowego sąsiada
przebiliśmy się górskim przejściem turystycznym
w Bieszczadach. Przez ponad 30 km jechaliśmy
starymi drogami z kostki brukowej, nie widząc w
zasięgu wzroku żadnego śladu człowieka.
Panowała tam totalna pustka, dookoła tylko i
wyłącznie góry i lasy. Kraj ten przejechaliśmy w
ciągu jednego dnia, kierując się na przejście
graniczne z Ukrainą.

Ukraina

Ukraina przywitała nas... dziurami. Nie
ważne, czy były to główne drogi, czy też małe,
lokalne szlaki, wszystkie były naznaczone sporej
wielkości kraterami, których często nie dało się
nawet wyminąć, bo tak były namnożone.
Uprzykrzało to jazdę, ale po upuszczeniu
Słowacji zmienił się całkowicie klimat wiosek i
miast. Cofnęliśmy się bowiem jakieś 30, 40 lat, na
ulicy ciężko było spotkać nowe samochody,
przeważały stare Łady, Ziły, Gazy i wszelkiego
rodzaju dziwne marszrutki, zasilane głównie

gazem znajdującym się na w butlach na dachu.
Wszyscy oni jeździli jak szaleni, nie przejmując
się zupełnie dziurami, w które często z hukiem
wpadali. Od czasu do czasu przemknął obok nas
nowy, czarny Mercedes, albo równie nowa
Toyota Land cruiser, stanowiąc dziwny kontrast
dla rozpadających się staroci. Nie było klasy
średniej, mieszkańcy mówili o tych
samochodach, że to mafia i lepiej nie wchodzić
im w drogę. No to nie wchodziliśmy, zresztą
ciężko było wejść na drogę nowej S-klasie
pędzącej 120 km/h szutrowej drodze z dziurami
większymi niż jego 17 calowe felgi.

Ciekawym widokiem był też gatunek paliwa
sprzedawanego na stacjach. O 98' można było
zapomnieć, czasem pojawiała się 95'. Można było
natomiast zatankować swojego nowego
mercedesa nawet 70-cio oktanową benzyną,
płacąc za nią niecałe 4 zł.

Ludzie na Ukrainie są niesamowicie
przyjaźni. Każdy się uśmiechnie, pomacha, z
zaciekawieniem spoglądając na obładowany
rower. Pomimo zaobserwowanej, zwłaszcza w tej
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części kraju, biedy, ludzie na co dzień są
uśmiechnięci i jakoś tak lżej patrzą w przyszłość,
nie umartwiając się o wszystko. Wszystko to
sprawiło, że i ja poczułem się swobodniej,
odrzucając różne myśli i po prostu jechałem
przed siebie z uśmiechem na ustach zadowolony
z pierwszych dni wyprawy.

Na Ukrainie każdy nocleg spędziliśmy śpiąc
na gospodarza. Trafił się starszy pan, który
bardzo zaciekawiony był życiem w Polsce, matka
z dwoma córkami, która, chociaż żyła bardzo
biednie, poczęstowała nas zasmażanymi
ziemniakami, wielkim talerzem mięsa oraz
mlekiem prosto od krowy. Spaliśmy również w
małym drewnianym domku ukrytym gdzieś
głęboko w Karpatach, popijając tym razem kozie
mleko oraz próbowaliśmy ukraińskiego bimbru
w szklankach po 200 ml... ;)

Z ciekawszych przygód na pewno warto
wymienić złapanie stopa w górach i szaleńczą
jazdę ponad 100 km/h na drodze bez asfaltu,

próbę nielegalnego przekroczenia granicy z
Rumunią ( przejście graniczne, do którego
jechaliśmy 2 dni bez asfaltu, okazało się
zamknięte), niestety nieudaną z powodu
złapania przez straż graniczną oraz smak
domowej śmietany, którą poczęstowała nas
starsza kobieta, gdy odpoczywaliśmy przed
kolejnym podjazdem.

Rumunia

Rumunię miałem okazję odwiedzić już trzeci
raz. Większości Polaków niestety kraj ten nie
kojarzy się dobrze, co jest wielkim błędem,
bowiem Rumunia jest jednym z piękniejszych
krajów w Europie, oferująca nie tylko świetne
warunki do podróżowania, ale przede wszystkim
przyjaźń ludzi. W Polsce słowo Rumun jest
stawiane na równi ze słowem Cygan, co jest
absolutnie niesprawiedliwe. Cygani stanowią
spory odsetek ludzi mieszkających w tym kraju i
tworzą problem związany z bezrobociem i
przestępczością, ale normalni mieszkańcy
Rumunii są takimi samymi ludźmi jak my,
pracują, są bardzo przyjaźni i życzliwi.
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Infrastruktura drogowa jest lepsza niż na
Ukrainie, ale jednak dużo jeszcze jest tam do
zrobienia. Często na naszej drodze trafiały się
szlaki z dziurawych płyt betonowych. Rowery
niebezpiecznie trzeszczały co chwilę, na
szczęście obyło się bez awarii.

Od tego kraju zaczęły się również upały,
które nie odpuściły do samego końca.
Temperatura w cieniu rzadko schodziła poniżej
33 C, nawet noce były gorące i duszne. Nie ma
jednak co się dziwić, zjeżdżaliśmy coraz
bardziej na południe.

W Rumunii mieliśmy okazję spać w domku
letniskowym, który był cały do naszej
dyspozycji. Właściciel również podarował nam
kilka dużych melonów, czasem właśnie tak
wyglądały nasze kolacje. Innym razem
zostaliśmy zaproszeni do domu przez
rumuńską rodzinę, która zapewniła nam
przepyszną kolację składająca się z domowego
sera, kiełbasy, chleba oraz mnóstwa warzyw.
Wszystko tam miało inny smak, bowiem
wszystko było naturalne i niezepsute całą

chemią, którą jesteśmy atakowani w sklepach.

Pierwszy raz z Morzem Czarnym spotkaliśmy
się właśnie w tym kraju. Plaże niestety nie należą
do najbardziej czystych, wszędzie znaleźć można
tony śmieci. Nad wybrzeżem panuje również wielki
ruch, bo ludzie zjeżdżają się z całego kraju nad
wąski pas wybrzeża, głównie do Konstancji, dużego
miasta portowego.

Mołdawia

Ten zapomniany kraj, który dużej licznie osób
myli się z Macedonią, leży pomiędzy Ukrainą a
Rumunią. Oczywiście musieliśmy tam wjechać w
ramach zaliczania każdego państwa w Europie. Już
przekraczanie granicy uświadomiło nam, że klimat
będzie przypominał ten ukraiński, a nawet
rosyjski.. . Na przejściu granicznym rozłożony był
wielki stół biesiadny, zastawiony jedzeniem i
bimbrem. Około 20-stu strażników wesoło bawiło
się w najlepsze, nie przejmując się zupełnie
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obowiązkiem pracy. Na nasz widok zdumieli
się, niedowierzając, że ktoś chce tą drogą
przejechać. Podbicie paszportu przez ledwie
ogarniającego strażnika zajęło ponad 40 minut.
Chwilę później dogoniła nas burza i musieliśmy
się skryć w pierwszym gospodarstwie
napotkanym na drodze. Na nasze szczęście
rodzina okazała się być niesamowicie
przyjazna, zaproszono nas na noc do domu i
poczęstowano przepyszną kolacją.

Kraj sam w sobie jest mało ciekawy.
Wszędzie znaleźć można pola i uprawy
winorośli, poza tym nie ma tam nic. Morale
spadły nam bardzo, gdy doszły do tego ciągłe
podjazdy oraz wiatr wiejący w twarz, bardzo
utrudniający jazdę. Postanowiliśmy więc złapać
stopa do Kiszyniowa, stolicy kraju.
Przestrzeganie przepisów w tym kraju jest
bardzo luźne, każdy jeździ jak chce i ile chce.
Stopy złapaliśmy w kilka minut, czterema
busami przejechaliśmy prawie 200 km. Państwo
opuściliśmy, wjeżdżając ponownie do Rumunii,
która została opisana wcześniej.

Bułgaria

I bułgarskie wybrzeże. Złote Piaski, Varna i te
sprawy. Jadąc tam jako typowy turysta, z
nastawieniem na hotele i imprezy, pewnie
byłbym w siódmym niebie. Niestety
przejeżdżając na rowerze tak różowo już nie
było, bo panuje tam okropny ruch. Samochody
ściągające z połowy Europy co chwilę
niebezpiecznie nas wyprzedzały. Plusem za to
były widoki na piękne morze w połączeniu z
piaszczystymi plażami i lazurową wodą. Niestety
nad komercyjnym wybrzeżem nie było szans
znaleźć miejsca na nocleg, dlatego musieliśmy go
szukać gdzieś daleko od drogi. Było jednak
całkiem przyjemnie, rozbity namiot pod
rozgwieżdżonym niebem prezentował się
naprawdę ciekawie. I ta panująca wszędzie
cisza...

Poza tym kąpaliśmy się codziennie w morzu i
spaliśmy na plaży przy ognisku. Cudowne
chwile!
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Turcja

Po odstaniu ponad godziny czasu na
przejściu granicznym, zdobyciu wizy i
pieczątki, mogliśmy wjechać do kolejnego
kraju. Turcja zaskoczyła nas świetnymi
drogami, prawie wszędzie znaleźć można
dwupasmowe, szerokie asfalty. Ludzie również
są bardzo przyjaźni, wszyscy ciekawsko pytali
nas skąd jesteśmy i gdzie jedziemy. 3 dni czasu
dojeżdżaliśmy do Stanbułu, celu naszej
wyprawy.

W samym mieście również mieliśmy
olbrzymie szczęście. Gospodarze, którzy
pozwolili nam się rozbić na ogrodzie, nie dość,
że zabrali nas samochodem do swojej firmy na
kolację, to na dodatek oprowadzili w nocy po
najlepszych zakątkach miasta. Byliśmy na
herbacie nad cieśniną Bosfor, w punkcie
widokowym, na starym targu oraz w centrum
miasta pod Hagia Sophia i Meczetem
Błękitnym. Klimat w nocy był niesamowity,
miasto tętniło życiem, o 3 w nocy tworzyły się
korki na ulicach. Przy akompaniamencie

tureckiej muzyki jeździliśmy z szaloną
prędkością po całym mieście. Takie chwile
zostaną w pamięci do końca życia.

Powrót do domu. Pociąg do Sofii, pociąg do
Belgradu.

Nie zamierzaliśmy wracać samolotem do
domu, było by to zbyt proste. Postanowiliśmy
wybrać opcję z pociągami, dojeżdżając do
Belgradu, z którego dalej już pojechaliśmy
rowerami. Podróż pociągami w tej części Europy
to spora przygoda, oprócz ciągłego zamieszania z
paszportami i kontrolami, warto opisać historię
kontrabandy, która cały czas tam funkcjonuje.
Okazało się, że w naszym przedziale, w którym
podróżowaliśmy z Japończykiem jadącym
dookoła świata, schowane były kartony
papierosów. O 3 w nocy do przedziału wpadła
Cyganka, która zabrała swoje "rzeczy" i
przekazała konduktorowi, który wrzucił je do
dużego, czarnego worka. Po 20 minutach pociąg
zatrzymał się w przy jakiejś drodze, a konduktor
przez okno podał worek dwóm osobom, które
podjechały samochodem. Ot interes... :)
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Do Belgradu jechaliśmy z dziewczynami z
Serbii, czas więc przyjemnie mijał na
rozmowach o naszych krajach.

Serbia, Węgry, Słowacja, Polska

Belgrad to piękne miasto. Zwłaszcza
polecam poranny widok ze wzgórza
zamkowego na Dunaj. Droga do granicy z
Węgrami przebiegała przyjemnie, zrobiło się
bardziej płasko, co chwilę mijaliśmy
odbudowane po wojnie miasta. Dla osób, które
będą kiedyś w Serbii, polecam spróbowanie
Burka. Spokojnie, Burek to nie rodzaj zupy z
psa, ale zapiekane ciasto z serem albo mięsem
w środku. Smakuje wybornie. Drugą rzeczą jest
piwo Jeleń, które śmiało mogę nazwać
najlepszym piwem w Europie. Kosztuje dużo
jak na warunki serbskie, bo... 1 ,50 zł ;)

Węgry to strasznie nudny kraj. Wszędzie
jest płasko i wszędzie przebiegają drogi
tranzytowe. Ten kraj jest praktycznie
rozjeżdżany przez ciężarówki. Oczywiście na

każdej z tych dróg postawiony jest zakaz jazdy na
rowerze, dlatego większość kraju przejechaliśmy
łamiąc przepisy. Na uwagę zasługuje Budapeszt,
z majestatycznym budynkiem parlamentu, leżący
bezpośrednio nad Dunajem.

Słowacja po raz drugi przywitała nas górami.
Kraj jest górzysty, więc nie nudziliśmy w
porównaniu do płaskich Węgier. Tutaj również
muszę opisać przyjaznych ludzi, którzy zapraszali
nas do domów i zapewniali bezpieczne
schronienie. Chociaż ostatniego dnia wyprawy
miałem pecha, na Słowacji jest bowiem
obowiązek jazdy w kasku. Ja owego kasku
zapomniałem raz założyć. I niestety zatrzymał
mnie policjant, wręczając "druk na pokute" za 10
euro. Nie przejąłem się jednak tym bardzo,
wiedząc jak blisko jest już do Polski.

Szybko i sprawnie przebiliśmy przez polskie
Beskidy. W Andrychowie pożegnałem się z
Sewerynem, dziękując za wspólną wyprawę. I w
taki oto sposób zakończyliśmy kolejny wyjazd.
W pamięci zostanie wiele wspomnień, przede
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wszystkim związanych z ludźmi spotkanymi na
drodze. Po raz kolejny udało się zrealizować
pomysł na oryginalne wakacje, z nadzieją
patrzę w przyszłość, obmyślając już kolejne
plany wyprawowe... ;)

Podsumowanie

2735 km rowerem

500 km na stopa

1300 km pociągami

28 dni w podróży

Maksymalny dystans na dzień: 171 km

Maksymalna temperatura: 41 C

Maksymalna prędkość: 83,4 km/h

Zainteresowanych zapraszam do pełnej galerii pod

adresem:

https://picasaweb.google.com/vanhelsingjaw/Turcja2012

Pozdrawiamy!

Piotr Sitnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Seweryn Kaczmarczyk - Politechnika Śląska
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Malownicze krajobrazy, kościoły, cmentarze
wojskowe i gęste lasy, poprzecinane

cienistymi asfaltowymi drogami. Do tego
niewielkie ryneczki, z roku na rok coraz
ładniejsze, domy i zadbane obejścia, ogrody i
balkony pełne kwiatów – tak wygląda latem
Podkarpacie, kraina pagórków i gór, doskonały
teren dla spragnionych ciszy rowerzystów. Dzięki
staraniom samorządów lokalnych rejon pokrywa
się coraz gęstszą siecią dróg asfaltowych, co
ułatwia życie mieszkańcom, a rowerzystom
ujmuje trudu podczas zdobywania kolejnych
podjazdów. Odpowiednio kierowane
dofinansowania widać w wielu miejscowościach.
Dawniej zapyziałe, smętne miasteczka tętnią
życiem na Orlikach, boiskach budowanych w
ramach ogólnopolskiego projektu, kilka wiosek
zmieniło status na miasto – Kołaczyce, Brzostek,
Ryglice czy Frysztak. W centrum miejscowości
gminnych stawiane są fontanny, które w upalne
dni stanowią doskonałą ochłodę dla spoconych
turystów na jednośladach. Jednocześnie, mimo
wielu unowocześnień i zmian, Podkarpacie
nadal kusi głównie wspaniałą przyrodą,
wielohektarowymi lasami, rzekami i
strumieniami, do których można wejść i obmyć
nogi a nawet zrobić wieczorną toaletę.

Rowerowa wędrówka Podkarpaciem to dla
mnie zawsze przygoda wakacyjna. Punktem
wypadowym jest Brzostek, miejscowość
rodzinna, do której przyjeżdżam przynajmniej
raz w roku.

Brzostek to miejscowość gminna, skupiająca
wokół siebie rozrzucone po wysokich pagórkach
wioski. Dzięki staraniom Towarzystwa
Miłośników Ziemi Brzosteckiej w okolicy
wytyczono kilka tras rowerowych. Uwzględniono
w nich różne stopnie trudności i poprowadzono
szlakiem cmentarzy z I wojny światowej, których
tutaj nie brakuje. Niektóre z nich są niewielkie,
usytuowane w gęstym lesie, bez pomocy
miejscowych – trudne do odnalezienia.
Ciekawostką jest odrestaurowany kilka lat temu
cmentarz żydowski. W Brzostku bez trudu
można znaleźć nocleg, głównie w
gospodarstwach agroturystycznych. Okolica jest
na tyle atrakcyjna turystycznie, że nawet
kilkugodzinne wycieczki sprawiają wiele
przyjemności i są doskonałą okazją do robienia
zdjęć przyrodzie. W promieniu mniej więcej 100
km znajduje się sporo ciekawych miejscowości, z
których kilka postanowiliśmy odwiedzić w
ramach krótkich wycieczek rowerowych.

Sielskie Podkarpacie
HHiinnddiiaannaa
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Kalwaria Pacławska – klasztor ojców
Franciszkanów

Tę wycieczkę odbyliśmy w trójkę, z Beatą -
siostrą i Arkiem – moim mężem. Dojazd do
Kalwarii rozłożyliśmy na dwa dni, każdy etap
nieco ponad 60 km. Trasa jest mocno górzysta,a
mozolne, strome podjazdy właściwie się nie
kończą. Nagrodę stanowią naprawdę piękne
widoki, coraz bliżej stąd bowiem w Bieszczady.
Drogę zaplanowaliśmy tak, aby jak najbardziej
omijać duży ruch, szczególnie zmorę
rowerzystów – pędzące ciężarówki. Udało nam
się tak wytyczyć szlak, że jechaliśmy tylko
kilkanaście kilometrów szosą, po której gnały
samochody, resztę zaś spędziliśmy na bocznych
asfaltach w lesie czy przejeżdżając przez
spokojne wioski. Podobnie jak podkarpackie
miasteczka, tak i wsie zdecydowanie zmieniły się
w porównaniu z tym, jak wyglądały kilkanaście
lat temu. Na pierwszy rzut oka widać, ze ludzie
sami zaczynają dbać o to, jak wygląda ich
najbliższe otoczenie. Sporo domów to niewielkie,
ale nowoczesne i estetyczne budownictwo
jednorodzinne. I co najważniejsze – nie ma już
spróchniałych sztachet, przez które na
rowerzystów wypada gotowy do gryzienia
szczekacz. Psy zamknięte są w ogródkach i na
szczęście coraz rzadszy jest także widok zwierząt
uwiązanych na łańcuchach (mam nadzieję, że
ten smutny element krajobrazu kiedyś zniknie z
Podkarpacia zupełnie). Z Brzostku wyjechaliśmy
drogami gminnymi w stronę Stępiny, w której
znajduje się słynny w okolicy, poniemiecki
bunkier kolejowy z czasów II wojny światowej.
Trasa wiodła przez las, stromo w górę. Jako
atrakcja dodatkowa na naszej drodze pojawił się
mały kombajn, który Arek wyminął nie zważając
na wąską drogę, zakręt i zwiększone
wydatkowanie energii. My jechałyśmy za
kombajnem, mimo, że kierowca z szerokim
uśmiechem zachęcał nas do wyścigów. Było
gorąco, bezwietrznie, a na dodatek obrzydliwie
kąsały muchy końskie, przekleństwo tych lasów.

Z prawdziwą ulgą dotarliśmy do Stępiny –
Cieszyny. Bunkier kolejowy postawiony został
tutaj na początku wojny i niejednokrotnie
stanowił miejsce spotkań wysokich oficerów
niemieckich. W 1941 roku spotkali się tutaj

Hitler z Mussolinim, co upamiętnione zostało na
zdjęciach.

W kasie biletowej pracuje człowiek –
pasjonat. Nie tylko dba o schron, ale również od
lat kolekcjonuje stare motocykle, pamiątki
wojenne i organizuje corocznie zlot militarny w
Stępinie. Bardzo podobały mu się opowieści o
naszych zagranicznych wyjazdach rowerowych i
nawet zrobił nam zdjęcie do swoich zbiorów
fotograficznych. Pozwolił tez na rowerach
wjechać do środka schronu. Przejazd
murowanym tunelem pozwolił trochę odetchnąć
od upału, jaki panował na zewnątrz. Wypiliśmy
mocną kawę i ruszyliśmy w dalszą drogę,
odprowadzani wzrokiem przez gromadkę
bawiących się nieopodal dzieci. Na obiad
zatrzymaliśmy sięw Strzyżowie, mieście, do
którego łatwo jest wjechać, natomiast wydostać
się – szczególnie z pełnymi brzuchami, po
solidnym posiłku – to prawdziwe wyzwanie.
Kiedy jednak zdobędzie się szczyt wzniesienia,
warto obejrzeć się za siebie i zrobić kilka zdjęć
miastu, przytulnie i niezwykle malowniczo
rozłożonemu w kotlince.
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Kolejny odcinek trasy to nieprzerwana jazda i
zdobywanie podjazdów. Szczególnie dała nam się
we znaki wieś Gwoźnica, nawet nie ze względu
na wysokości, ale długość. Ta miejscowość po
prostu się nie kończyła, była jak zły sen, jak
„Dzień świstaka”… Na nocleg zatrzymaliśmy się
w miejscowości Wesoła. O miejsce pod namiot
poprosiliśmy miejscowego proboszcza, który z
pewną rezerwą wskazał nam swój sad owocowy,
a potem kranik z bieżącą wodą. Ostrzegł też, że
w nocy ma być burza, na szczęście jednak okazał
się kiepskim meteorologiem. Odpoczynek
mieliśmy bardzo spokojny, a jedynym intruzem
(a może gospodarzem) był ogrodowy jeż, który
niezadowolony krążył w pewnej odległości, nie
mogąc się doczekać, kiedy wreszcie zabierzemy
swoje rzeczy z jego terytorium. Drugiego dnia
udało nam się wstać dość wcześnie. Na śniadanie
zatrzymaliśmy się w przydrożnym sklepie, przed
którym wystawiono ławki i stół. Kilka
kilometrów dalej skorzystaliśmy z przeprawy
promowej przez San. Prom jest mały, a
przewoźnik używając siły własnych mięśni,
przepycha cały załadunek na drugi brzeg
wiosłem odpychając się od dna rzeki. Podróż nie
zajmuje więcej niż 3 minuty. Na prom zostaliśmy
załadowani razem z traktorem i wozem. W
dalszej części jazdy nieustannie towarzyszyły
nam bociany. Na bocznych drogach, nie
straszone samochodami, spacerują sobie w
doskonałej symbiozie z maszynami rolniczymi,
monotonnie warkoczącymi na polach.
Rowerzystów z sakwami jednak się bały i nie
udało nam się zrobić żadnego dobrego zdjęcia
„Kajtka” z bliska. Obiad zjedliśmy w Birczy, a
potem już z zamiarem nieprzerwanej jazdy,
ruszyliśmy na Kalwarię. Minęliśmy w odległości
kilku kilometrów Arłamów, przepiękny ośrodek
wypoczynkowy, niegdyś miejsce internowania
m.in. Lecha Wałęsy. W Huwnikach zatrzymało
nas stado siedmiuset owiec, przeganianych
właśnie z jednej strony drogi na drugą, a potem
nie pozostało nam nic innego jak wspinać się na
szczyt. Arek był jedynym uczestnikiem naszej
wycieczki, który w całości zrobił ten odcinek na
rowerze. Stromizna jest tak duża, że same
mięśnie nie wystarczą, trzeba dołożyć do nich
żelazną wolę i … jakąś intencję. Zanim udało
nam się z Beatą dotrzeć do szczytu, Arek już stał
w bramie klasztornej, gawędząc z dawno
niewidzianymi znajomymi. Do Kalwarii

przyjeżdżaliśmy wcześniej wielokrotnie, między
innymi jako uczestnicy Franciszkańskich
Spotkań Młodych. Ponieważ tegoroczny wyjazd
był jedynie namiastką wakacji po niedoszłej
wyprawie do Szwecji, ucieszyliśmy się, że akurat
w tym terminie odbywał się FSM. Klasztor ojców
Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej to jedna z
najładniejszych wizytówek Podkarpacia.
Usytuowany na szczycie góry, z widokiem na lasy
ukraińskie, ufundowany został w XVII wieku
przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę. Okolice
Kalwarii to byłe włości hrabiowskiej rodziny
Fredrów, a cała gmina do dziś nosi nazwę
Fredropol. Kościół jest bogato zdobiony, a
najważniejszy obraz stanowi wizerunek Matki
Boskiej Kalwaryjskiej. W Kalwarii można
spędzić kilka dni, bowiem oprócz religijnej
atmosfery i zabytkowej świątyni, miejsce to
oferuje niezliczone możliwości wędrówek
pieszych i rowerowych. Po okolicy, w pozornym
chaosie, rozrzucone są kapliczki, tworzące tzw
„ścieżki kalwaryjskie”, po których godzinami
wędrują pielgrzymi i zwykli, świeccy turyści
spragnieni ciszy i odpoczynku od miast. W
Kalwarii Pacławskiej od kilku lat działa Dom
Pielgrzyma ze stołówką w podziemiach. Poza
okresem wielkiego odpustu i FSM, na które
przyjeżdża tysiące ludzi, Dom Pielgrzyma
przyjmuje wszystkich gości. Dla rowerzystów,
przemierzających podkarpackie góry, może to
być świetne miejsce na krótki postój i
regenerację sił. My zostaliśmy tam ponad dobę,
nie w Domu Pielgrzyma jednak, a na polu
namiotowym, na którym życie towarzyskie
kwitło od wczesnych godzin porannych
właściwie bez przerwy na sen. O poranku
zbudził nas tegoroczny hit Gustavo Lima i
gromkie okrzyki jednego z Franciszkanów,
nawołującego do pobudki. Proboszcz z Wesołej
miał jednak dobre, choć niezbyt precyzyjne
przeczucie i tej nocy przeszła nad nami potężna
burza. Kolejny raz pogratulowaliśmy sobie
dobrego namiotu. Wiele osób łatało cieknące
schronienia rozerwanymi reklamówkami i
foliowymi płaszczami przeciwdeszczowymi.
Ponieważ program Spotkań Młodych jest zawsze
niezwykle bogaty, mieliśmy możliwość
uczestniczenia w spotkaniu z Edwardem Linde –
Lubaszenko, który wieczorem, wraz z
doskonałymi muzykami jazzowymi, przedstawił
uczestnikom spotkania widowisko
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„Przezroczystość”, oparty na poezji księdza
Twardowskiego. Tego samego dnia odbył się
koncert zespołu Propaganda Dei, który
sprowokował wszystkich do dzikiego tańca w
błocie. Spotkaliśmy wielu dawno niewidzianych
znajomych, Franciszkanów i kolegów ze studiów
w Krakowie. Czwartego dnia rano wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Rowerami dojechaliśmy
około 25 kilometrów do Przemyśla ( zjazd z
Kalwarii to dzika przyjemność, Arek osiągnął
prawie 60km/h !), a potem pociągiem do Dębicy.
Z Dębicy do Brzostku ponownie jechaliśmy na
rowerach i okazało się to najtrudniejszym
etapem całej wycieczki. Upał, mimo iż zbliżał się
wieczór i była prawie 18 godzina, był
niemiłosierny. Elektroniczny termometr przy
drodze w Latoszynie wskazywał 42 stopnie przy
drodze, 36 w powietrzu. Aby dotrzeć do domu
jak najszybciej, postanowiliśmy po prostu jechać
wzdłuż drogi głównej, którą jest trasa Rzeszów –
Kraków. Pobocze jest szerokie, rower łatwo się w
nim chowa, mimo to rozpędzone Tiry i
wymijające je „na ślepo” osobówki okrutnie
denerwowały.

W Pilźnie skręciliśmy w lewo, w drogę, którą
w liceum jeździłam codziennie, bo tu właśnie
kończyłam ogólniak. Ani raz niestety nie
przyszło mi wtedy do głowy, aby przyjechać do
szkoły rowerem. Wspomnienia dojazdów to
śmierdzący, zatłoczony autobus… Spokojnie
dotarliśmy do Brzostku, gdzie już czekali na nas
rodzice i gotowa na przyjęcie pamiątkowych
prezentów córeczka Marysia.

Odrzykoń – zdobycie zamku

Do wyjazdu na zamek Kamieniec w
Odrzykoniu namówił mnie sąsiad, zapalony
rowerzysta. Podesłał linka do przejechanej trasy,
która spodobała mi się głównie ze względu na
boczne drogi, jakimi prowadziła. Ponieważ
Paweł był na zamku w ściśle męskim gronie, my
postanowiłyśmy zrobić mały odwet i
umówiłyśmy się z kilkoma koleżankami siostry.
W dzień wyjazdu okazało się jednak, że drużyna
stopniała nam do trzech uczestniczek: ja, Beata –
moja siostra i jej koleżanka Angelika. Pogoda
była doskonała, ciepło, ale nie upalnie,
momentami niebo zaciągało się chmurami, ale
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deszcz złapał nas dopiero w drodze powrotnej,
cztery kilometry od domu. Zaplanowałyśmy
dojazd do Odrzykonia po pętli, ustalonej przez
chłopaków, drogą nie najkrótszą, ale ciekawą i
malowniczą. W planie było około 70 kilometrów,
ponieważ jednak po drodze zrobiłyśmy kilka
ucieczek od głównej drogi, wyszło ponad 90.
Trasa jest mocno górzysta, co w połączeniu z
dystansem dało nam się we znaki. Wyjechałyśmy
z Brzostku drogą na Brzyska. Przejechałyśmy
Wisłokę i drugim brzegiem dotarłyśmy do
Kołaczyc. Miasteczko ma niewielki, zadbany
Rynek, z fontanną ustawioną w centralnym
miejscu. Znajduje się tu również kapliczka z
posagiem Matki Boskiej, który jest tak różny od
zwykłego przedstawienia Maryi, że naprawdę
warto tu na chwilę przystanąć. Matka Boska
przypomina trochę dziecinny obrazek, robiony
niewprawną ręką, stoi w teatralnej pozie i nie ma
w sobie nic z błękitnookich modelek, jakie
zazwyczaj zdobią kapliczki. W Kołaczycach
zjadłyśmy lody i ruszyłyśmy w kierunku
Bieździadki. Każdy w okolicy wie, jak powstała
nazwa miejscowości. Według lokalnej legendy

pewnego dnia śmierć przyszła po babkę, ale kuta
na cztery nogi babka zarządziła: „bieź dziadka”.
Oparty na podobieństwie brzmieniowym żart
etymologiczny ma szerszy kontekst – ludzie tutaj
nadal mówią autentyczną gwarą. Na wsi używa
się jej w domach i sklepach, urzędach czy
szkołach. Niejednokrotnie wyśmiewana, gwara
też jest częścią tutejszej kultury, o którą dba się
na każdym kroku. Przejeżdżając przez Kołaczyce,
zauważyłyśmy na przykład wielki plakat,
zachęcający do udziału w Festiwalu Koni
Jeździeckich. Lato jest na Podkarpaciu czasem
nie tylko wytężonej pracy na polach, ale także
najlepszych zabaw. Moja rodzinna miejscowość
organizuje Dni Ziemi Brzosteckiej, inne wsie i
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miasteczka stawiają na produkty lokalne. Jest
więc festiwal żurku, borowika, miodo- i
grzybobrania, festyny, a przede wszystkim
odpusty. Ciągle żywa jest tradycja świętowania w
parafii dnia patrona. Zazwyczaj uroczystym
mszom towarzyszą, wystawiane w bezpośrednim
sąsiedztwie kościołów, kramy z twardymi,
kolorowymi cukierkami odpustowymi,
balonami, piernikami z napisem: „Kocham cię”
oraz tanimi zabawkami.

Zupełnie inny klimat mają ciche, przydrożne
cmentarze. Tego dnia pierwszy odwiedziłyśmy
przed miejscowością Sieklówka. Kilkanaście
austriackich grobów, a w tle wspaniałe

krajobrazy łagodnie pofalowanego Podkarpacia.
Po kilkunastu kilometrach leśnej drogi
dotarłyśmy do kolejnego cmentarza, w
Warzycach.. To miejsce dobrze znane okolicznej
ludności, cel wycieczek szkolnych. Na cmentarzu
pochowano kilka tysięcy Polaków, Żydów oraz
Łemków, a także niepełnosprawne dzieci z
pobliskiego zakładu wychowawczego, które
hitlerowcy pozbawili życia ze szczególnym
okrucieństwem. Cmentarz wtopiony jest w las, a
na ścieżkach między grobami leżą szyszki. Nasza
dalsza droga prowadziła spokojnym traktem
przez kolejne miejscowości. Zdecydowane
byłyśmy omijać drogi główne, nawet kosztem
dorabiania kilku kilometrów, dlatego w końcu
…dotarłyśmy do końca mapy! Przynajmniej tak
to wyglądało na pierwszy rzut oka. GPS
pokazywał, że istnieje tam droga, przed nami
jednak rozłożyście pyszniły się kapusty i
wyjątkowo dorodne w tym roku ogórki. Z lekka
zdezorientowane zapytałyśmy gospodarza
najbliższego domu, na czym polega nasz błąd.
Bez wahania pokazał nam właściwą drogę. Przez
kapustę. Musiałyśmy więc przejechać środkiem
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jego ogródka. W nagrodę dostałyśmy za to kilka
kilometrów łagodnie wzniesionej, polnej,
sielankowej drogi, z ozdabianymi wielowiekową
tradycją krzyżami przydrożnymi i łanami pól z
dojrzałym zbożem. Do Odrzykonia dotarłyśmy
w zaplanowanym czasie. Ponieważ oznaczenie
drogi jest bardzo kiepskie, kilka razy musiałyśmy
pytać o drogę na zamek. Najbardziej
wiarygodnych wskazówek udzielił nam
miejscowy rowerzysta, który opisując kolejne
etapy jakie nam zostały, powiedział: „A potem
dojedziecie do takiej wielkiej góry. I to będzie
naprawdę przykre….” Dojechałyśmy. I BYŁO
przykre. Droga w niczym nie ustępuje wjazdowi
na Kalwarię Pacławską, a my – jadąc, pchając,
ciągnąc za sobą i bokiem rowery- użyłyśmy
chyba wszystkich niecenzuralnych słów, jakie
podobałyby się hrabiemu Fredro. Patrzył na nas
zresztą cały czas z góry, w zawadiacko nasuniętej
czapce, ze szczytu ruin zamkowych. Zanim
podeszłyśmy się z nim bliżej przywitać,
usiadłyśmy na kilka minut pod sklepem. Słońce
spaliło nam skórę i było niezwykle przyjemnie
napić się czegoś zimnego przed zwiedzaniem.
Nie dane nam jednak było porządnie odpocząć.
Najpierw jakiś zgorszony pan w średnim wieku
skomentował jednoznacznie nasze
„wysiadywanie pod sklepem”, potem przyplątał
się miejscowy pijak, który odśpiewywał nam
dziwne, ludowe pieśni. Podczas całej drogi
towarzyszyły nam niewybredne komentarze
robotników drogowych, wydarzenia pod
sklepem w Odrzykoniu były więc jedynie
naturalną kontynuacją niechcianych rozmów i
zaczepek.

Zamek w Odrzykoniu wart jest odwiedzenia
choćby dlatego, że jest autentyczny. Swego czasu
należał do Firlejów i Skotnickich, których spór o
mur graniczny stał się kanwą najsłynniejszej
komedii Aleksandra Fredro „Zemsta”. Dla Beaty
i Angeliki, tegorocznych maturzystek, była to
świetna lekcja polskiego. Zamek nie jest duży.
Jeszcze kilka lat temu można było zwiedzić tu
kilka pomieszczeń i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie na drewnianym balkonie. Obecnie,
zapewne ze względów bezpieczeństwa, balkon
jest zamknięty na głucho, podobnie jak zabite
deskami pomieszczenia dawnej kaplicy. Za to z
tarasu widokowego rozciąga się przepiękny
widok na Odrzykoń i sporą część Beskidu

Niskiego. Według legendy na zamku Kamieniec
straszy, co potwierdzają mieszkańcy wsi. W XVI
wieku mieszkała tu szlachcianka wysokiego
rodu, Kasia. Jej życiową tragedią był fakt, iż była
karlicą. Kasia mieszkała na zamku w Odrzykoniu
do czasu wizyty samej królowej Bony. Ponieważ
posiadanie karła było wówczas swoistą modą na
bogatych dworach, Bona zabrała Kasię do
Krakowa, potem wydała za mąż za innego karła i
podarowała w prezencie królowi hiszpańskiemu.
Kasia była w gorącym, obcym kraju i z
niekochanym mężem bardzo nieszczęśliwa i
kiedy umarła, wróciła do Odrzykonia, za którym
wiele lat tęskniła. Do dzisiaj krąży nocą po
murach, skarżąc się na swoją niedolę. Aby lepiej
zrozumieć los Kasi i czasy, w jakich żyła,
postanowiłyśmy skorzystać z wypożyczalni
strojów ‘z epoki”. Niestety, nieprzyjemnie
zdziwiło nas, że uiszczając opłatę za kawałek
materiału, drewnianą tarcze i hełm rycerski, nie
możemy zrobić sobie dowolnej ilości zdjęć, ale
każda kolejna osoba musi płacić osobno… Mimo
tej tyranii, zastosowanej przy kasie biletowej, nie
straciłyśmy ochoty na historyczne uwiecznienie
naszego zdobycia Kamieńca. Dałam się zakuć w
dyby (na szczęście za to „przedsiębiorcza” pani
nie pobiera opłat, ale kto wie, co wydarzy się za
rok czy dwa), a siostra dość skutecznie
próbowała odciąć mi głowę mieczem. Ponieważ
wprawiała się w fach katowski coraz lepiej,
przekierowałam ją w busz, gdzie dłuższą chwilę
zgłębiała arkana wiedzy szermierczej. Na koniec
zrobiłyśmy jeszcze krótki spacer poza murem
zamkowym. Wąską ścieżką kiedyś dało się obejść
całe ruiny dokoła, obecnie krzewy są zbyt ostre i
gęste, musiałyśmy się wycofać. Odrzykoń
opuszczałyśmy z żalem, na pocieszenie lecąc jak
torpedy w dół, do Ustrobnej. Tym razem nie
szukałyśmy polnych dróg, kilkanaście
kilometrów przejechałyśmy wzdłuż dość
ruchliwej drogi głównej. Za Wojaszówką
skręciłyśmy na Łęki Strzyżowskie, a potem
Frysztak i Gogołów. Wiedziałyśmy, że trasa jest
tu lżejsza, nie ma dużych podjazdów, mimo to
kilka mozolnych górek uprzyjemniło nam
popołudnie.

W Gogołowie minęłyśmy piękny, drewniany,
zabytkowy kościół, absolutne „musisz to
zobaczyć” tego regionu. W miejscowości
znajduje się również ośrodek wypoczynkowy, z
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czynnym zimą wyciągiem narciarskim,
corocznie organizowane są także warsztaty
artystyczne, podczas których rzeźbiarze z całej
Polski tworzą niezwykłe „drzewoludy”. Stwory
ustawione są na szczycie góry i robią spore
wrażenie na przypadkowych turystach. Warto
wjechać na szczyt Gogołowa, aby zobaczyć
wielkie, drewniane postacie, zadumane w polu.
Do Brzostku przyjechałyśmy równo z zachodem
słońca. Przy cmentarzu wojennym w Kleciach
musiałyśmy zrobić postój i założyć kurtki
przeciwdeszczowe. Mimo, że do domu zostały
tylko cztery kilometry, zmoczyło nas do suchej
nitki. Miałyśmy sporo szczęścia, że deszczowe
chmury nie dogoniły nas wcześniej!

Trzcinica – Karpacka Troja

Najstarsze ślady osad i fortyfikacji wojennych
z okresu brązu, jakie udało się odnaleźć
archeologom w Polsce, znajdują się w Trzcinicy,
w gminie Jasło. Jeszcze kilka lat temu trudno
było się domyślić, że to właśnie w tym miejscu
tętniły kiedyś życiem wioski, a wojowie urządzali
turnieje i walczyli z wrogami. Jedynie turyści z
dużą wyobraźnią przybywali tu, aby spojrzeć na
leśny wąwóz, który krył w sobie tajemnice
przeszłości. Dzisiaj Trzcinica to nowoczesny
kompleks, przygotowany na przyjęcie wielu
zwiedzających: spory budynek administracyjny, z
toaletami i restauracją, wielka wioska z chatami,
które można zwiedzić w środku oraz
rekonstrukcja wieży i murów obronnych. Na
wycieczkę, która w sumie wyniosła nieco ponad
50 kilometrów, wybrałam się ponownie razem z
siostra Beatą oraz jej koleżanką. Tym razem
towarzyszyła nam Magda. Wiedziałyśmy, że w
porównaniu z Odrzykoniem, wyjazd do
Trzcinicy będzie relaksacyjny i rzeczywiście,
mimo kilku stromych podjazdów udało nam się
bez wysiłku wczesnym popołudniem wrócić do
domu. Pierwszy etap trasy ponownie
zaplanowałyśmy przez Brzyska. Droga, biegnąca
drugim brzegiem Wisłoki, jest bezpieczna, ruch
samochodowy niewielki, a szosę z Tirami,
spieszącymi do Krosna czy – w drugą stronę – do
Krakowa, widać jak na dłoni na każdym
wzniesieniu. Na szczęście w bezpiecznej
odległości kilku kilometrów. Pod drodze
mijałyśmy Liwocz – górę, której nie powinien
ominąć żaden rowerzysta jadący tą trasą. Na

szczycie stromego podjazdu znajduje się bowiem
wieża widokowa, z której podziwiać można
przepiękną panoramę Pogórza Strzyżowskiego. Z
jednej strony widać stamtąd Tarnów, z drugiej
Krosno. Wieża została niedawno
wyremontowana, na dole zbudowano kaplicę, a
do samego szczytu wiedzie niezwykła droga
krzyżowa. Jej stacje wyrzeźbione są w kształcie
olbrzymich dłoni. Monumentalny krzyż,
postawiony na szczycie Liwocza, widoczny jest z
daleka i stanowi jeden z najbardziej
charakterystycznych punktów tego rejonu.
Kolejny raz dziękowałyśmy sobie za upór w
poszukiwaniu bocznych dróg. Tym razem udało
nam się przejechać kilka kilometrów
prawdziwym leśnym duktem, który wyprowadził
nas z Dąbrówki, przez Bączal, na szczyt góry w
Trzcinicy. Zjechałyśmy do grodziska, gotowe na
krótkie zwiedzanie. Tymczasem okazało się, że
odbywa się tam właśnie wielki festyn, połączony
z turniejami rycerskimi, a w każdej chacie
mieszka średniowieczny rzemieślnik.
Odwiedziłyśmy więc kilka przytulnych,
glinianych domków krytych strzechą, w których
między innymi pokazano nam, jak uwędzić
mięso, przy okazji opalając sobie na czerwono
oczy, jak śpi się na owczych skórach i ile waży
koronkowa „siateczka”, zakładana przez wojaków
pod zbroję. Wspięłyśmy się tez na mury
obronne po ażurowych, metalowych schodach w
czasie, gdy miłe panie w recepcji i panowie,
wydający bilety, pilnowali nam rowerów. Po
osadzie kręciło się mnóstwo wolontariuszy,
przebranych w stroje z epoki, niektórzy z
fantazyjnie podgolonymi fryzurami, wielu z nich
boso. Wszyscy bardzo chętnie ustawiali się do
pamiątkowych zdjęć, których oczywiście
zrobiłyśmy sobie całą masę. Po zjedzeniu bułek,
przygotowanych w domu i ochłodzeniu się
zimnymi napojami, ruszyłyśmy w drogę
powrotną. Poza niespodziewanym spotkaniem
siostry z koleżanką z klasy w Jareniówce, nic nas
już nie zatrzymało i w szybkim tempie,
ponownie przez Wróblową, Brzyska i Błażkową,
dotarłyśmy do Brzostku.

Tuchów – bazylika ojców redemptorystów czyli
… trochę Małopolski na deser

Trasa z Brzostku do Tuchowa liczy nieco
ponad 30 km w jedną stronę. W drogę
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wyruszyłyśmy z siostrą, po drodze planując
odwiedzić zabytkowe kościoły. Pierwszy
przystanek zrobiłyśmy w Przeczycy, dobrze
znanej nam wiosce, którą corocznie odwiedzamy
podczas trwającego tydzień, sierpniowego
odpustu.. Miejscowość jest wtedy tłumnie
odwiedzana przez pielgrzymów z bliższej i
dalszej okolicy, Przeczyca jest znanym
ośrodkiem religijnym. Wzmiankę o niej znaleźć
można już w kronikach Jana Długosza. Jak w
każdym sanktuarium, tak również i tutaj miejsce
miały cudowne uzdrowienia, a ściany świątyni
zdobią wota dziękczynne. Ciekawostką jest, iż w
1975 roku rekoronacji obrazu Matki Boskiej
Przeczyckiej dokonał ówczesny kardynał Karol
Wojtyła. Z Przeczycy droga skręca ostro w górę i
aż do Jodłowej prowadzi między polami. Po
prawej na przestrzeni kilku kilometrów rozciąga
się wspaniała panorama doliny Wisłoki. Do
Jodłowej zjeżdża się ze stromego wzniesienia.
Jodłowa to jedna z największych wsi w Polsce.

Znajdują się tu dwa kościoły parafialne i trzy
szkoły podstawowe. Zabytkowy kościół pw
Dzieciatka Jezus, podobnie jak Przeczyca, ma
status sanktuarium. Jodłowa nie ma rynku,
charakter miejscowości to wiejska ulicówka,
mimo to centrum nabiera coraz
nowocześniejszego charakteru. Odnowione
budynki i chodniki oraz nowa fontanna
sprawiają, że wioska w niczym nie przypomina
smutnej osady z daleka od drogi głównej, którą
była jeszcze kilka lat temu. Uroki Jodłowej
docenił między innymi Maciej Maleńczuk, który
nie tylko kupił tutaj dom i zamieszkał wraz z
rodziną, ale również nagrał skoczną piosenkę
„Od Jodłowej idzie wiosna”, która znalazła się na
jego najnowszej płycie.

Z Jodłowej droga wznosi się wyżej, w
kierunku na Ryglice. Na tej trasie panuje
niewielki ruch, szybko i bezpiecznie dojeżdżamy
więc do kolejnej miejscowości gminnej. Ryglice
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to miasteczko z prawdziwego zdarzenia, z
Rynkiem i Ratuszem. Na centralnym placu
ustawiono niecodzienną fontannę. Postacie –
rodzina z dzieckiem i kobieta w ciąży,
symbolizują wejście Polski do Unii Europejskiej.
To doskonałe miejsce na krótki odpoczynek
przed ostatnim etapem, którym będzie już
Małopolska. Do Tuchowa zjeżdżamy z wielkiej
góry wiedząc, że kilka minut przyjemności
trzeba będzie wkrótce zapłacić mozolnym
wjazdem powrotnym. Chwilę zatrzymujemy się
na Rynku. Jest upalnie, mimo to z południa
nadciągają ciemne chmury. Mamy nadzieję, że
burza nas ominie, a przynajmniej da spokojnie
obejrzeć miasteczko i bazylikę. Tuchów jest
znany w całej Polsce, szczególnie tym, którzy
dobrze orientują się w mapie miejsc kultu Matki
Boskiej. Na Podkarpaciu to dominujące
wezwanie kościołów parafialnych. Pierwszy
kościół w Tuchowie wybudowany został w XI
wieku, a poświęcenia dokonał podobno święty
Stanisław Szczepanowski, biskup i męczennik, a
Jan Kanty według tradycji odprawił tutaj swoją
pierwszą mszę. Historia i nowoczesność
doskonale współgrają ze sobą w Tuchowie.
Widać wielkie starania ojców redemptorystów,
do których należy sanktuarium, o restaurację i
konserwację najstarszych części kościoła,
jednocześnie bazylika przygotowana jest na
przyjęcie turysty współczesnego, oferując
wycieczki wirtualne i prezentacje multimedialne.
Centralnym punktem świątyni jest uznany za
cudowny obraz Matki Boskiej Tuchowskiej,
sprowadzony tutaj w XI wieku. Warte zwiedzenia
są kaplice boczne Krzyża i Piety. Ze wzgórza, na
którym usytuowana jest bazylika, zwanym
„Lipowym” rozciąga się przepiękna panorama.
Krajobraz przecięty jest korytem rzeki Biała. Ze
względu na wielodniowe upały, my
zobaczyłyśmy jedynie suchy wąwóz, po którym
leniwie sączyły się resztki wody. Zwiedzanie
świątyni ojców redemptorystów może zająć wiele
godzin, my jednak widziałyśmy, że ciemne
chmury idą dokładnie w naszym kierunku, a
przed nami ponad 30 km górzystego powrotu.
Pierwszy błysk przeraził nas u szczytu góry, którą
udało nam się ze sporym wysiłkiem podjechać.
Postanowiłyśmy się zatrzymać w najbliższym
domu, którym okazało się niewielkie
gospodarstwo, wciśnięte w dolinkę koło drogi.
Miła gospodyni posiedziała z nami ponad

godzinę, opowiadając nam o sanktuarium i
własnym zaangażowaniu w jego ładny wygląd.
Burza nie przetoczyła się szybko. Ciężkie
grzmoty ustały wprawdzie po kilkunastu
minutach, ale niebo było stalowoszare, trochę
padało i od czasu do czasu wszystko rozświetlało
się przy wtórze złowrogich pomruków zza gór.
Mimo to postanowiłyśmy jechać dalej.
Gospodyni z lekkim niedowierzaniem przyjęła
do wiadomości, że przyjechałyśmy i zamierzamy
z powrotem dojechać do Brzostku, do którego
nawet autem trzeba jechać godzinę. Rower na
wsi wprawdzie stoi przy niemalże każdym domu,
stanowi jednak głównie środek transportu do
sklepu i zabawę dla dzieci. Do kościoła czy na
ważne uroczystości rodzinne jeździ się
samochodem. Zanim dotarłyśmy do domu,
musiałyśmy jeszcze dwa razy zatrzymywać się z
powodu burzy i deszczu, za każdym razem
wywołując zdziwienie, że chciało nam się jechać
do Tuchowa na rowerze…

Podkarpacie to wspaniały rejon na wycieczki
rowerowe, o czym doskonale wiedzą miejscowi
pasjonaci jednośladów. Można się solidnie
zmęczyć, można pozwiedzać, zrobić piękne zdjęcia
i wrócić do domu ze wspomnieniami leniwych
strumyków, świergotu ptaków i porośniętych
gęstymi lasami wzgórz. To doskonałe miejsce dla
rodzin z dziećmi, które bezpiecznie mogą
przemierzać ciche wioski i zielone, pełne grzybów
lasy, przy okazji poznając miejsca, w których
historia jest wiecznie żywa, poznawać lokalne
tradycje i obrzędy.

Jola Lenkiewicz



24

PPrrzzeezz RRuummuunniięę nnaa BBaałłkkaannyy
bboonneeyy

Po pierwszej, zeszłorocznej, dziewiczejwyprawie w Alpy kolejny wybór padł na
Bałkany. Natchniony kilkoma relacjami z tamtego
regionu już na długo przed planowaniem wyjazdu
wiedziałem, że właśnie tam pokieruje moje dwa
koła. Jak i rok temu, także teraz nie miałem
żadnego pewnego towarzysza. Szczęśliwie po
zamieszczeniu ogłoszenia w Internecie odezwał się
Kamil, a po niedługim czasie dołączył do nas
Wojtek.

Przygodę czas zacząć.

Pierwszy etap przebiega przez Słowację z
Popradem i Koszycami włącznie. Omawiając
dalszy plan jazdy, za Rużomberokiem
przeoczamy skręt przed autostradą na którą
wjeżdżamy z nazbyt przepisową prędkością.
Jadąc tak przez kolejne 4km stwierdziliśmy, że
taka impreza może nas kosztować zbyt wiele i
uszczuplić nasze portfele już pierwszego dnia o
paręset euro. Wszystko było by dobrze gdyby był
jakiś zjazd z owej autostrady w boczną drogę. Po
jakiś 6km mijamy niewielką dziurę w ogrodzeniu
ale nie zatrzymując się od razu. Spoglądamy
tylko na siebie i po krótkiej dyskusji

stwierdzamy, że trzeba wreszcie opuścić
autostradę, zanim pierwsze opuści nas szczęście i
trafimy na policję. Tak więc jakieś 400m za
dziurą zawracamy i... . jedziemy autostradą pod
prąd w dodatku bez obowiązkowego kasku na
głowie . Oczywiście nie pochwalam, ale ciekawe
ile pieniędzy zaoszczędziliśmy tego dnia...

Słowacja to zaiste atrakcyjny kraj który
jednak przejechaliśmy mocno ekspresowym
tempem ze średnią sporo powyżej 100km na
dzień i już po 3 dniach przekraczamy granicę z
Węgrami – pod względem jazdy rowerem -
zdecydowanie najnudniejszym krajem w tej
części galaktyki.

Zaraz po przekroczeniu granicy zaczynają się
pojawiać osławione węgierskie pola kukurydzy,
pola słonecznikowe, przeróżne plantacje
pomidorów i papryki oraz znaki zakazu jazdy
rowerem. Jeśli chcielibyśmy się dostosować do
wszystkich tych brzydkich znaków przejazd
przez ten kraj zajął by nam co najmniej tydzień.

Wreszcie jest! Dnia piątego witamy się z tak
długo wyczekiwaną Rumunią! Początkowo
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wrażenie nie jest jakieś szczególne. Można
śmiało powiedzieć, że gdyby nie bramki na
granicy ciężko było zauważyć, że to już nie
Węgry. Pola kukurydzy wyglądają wciąż tak
samo, słońce dalej smaży nas niemiłosiernie ale
na szczęście to się zmieni. Z czasem wioski
nabierają ciekawego wyglądu. Ruch furmanek
wzrasta, rynny z domów kierowane są
bezpośrednio na ulice, a ludzie po raz pierwszy
zaczynają nam machać i szczerze się uśmiechać
na nasz widok.

W Rumunii byliśmy najdłużej z wszystkich
krajów na naszej wyprawie. Kraj ten także jest
jednym z najciekawszych jakie odwiedziliśmy.
Jak wszędzie bogactwo przeplata się z biedą - co
najbardziej widoczne jest na wsiach gdzie
kilkudziesięcioletnie ledwo stojące domy
kontrastują z pałacykami, a furmanki mijane są
przez rozpędzone Porsche czy nowiutkie BMW.
Jednak mimo to, niezależnie od majątku i pozycji
społecznej ludzie zachowują się tak, że człowiek
ma wrażenie jak by znał się z nimi nie 15 minut
lecz co najmniej pół życia. Bardzo życzliwi,

uśmiechnięci i spontaniczni. Kiedy przejeżdżamy
widzimy co chwila kogoś machającego w naszą
stronę, a za plecami słyszymy donośne
POLONIA (to dzięki flagom które mamy na tyle
roweru)! Ludzie w samochodach dopingują do
jazdy i nader często trąbią. Czy to z życzliwości
czy też jako przestroga przed nadjeżdżającą
niesprawną Ładą - tego nie wiem. Jedyne co
zdążyłem się nauczyć to to, że jeśli widzi się
jakieś ciężkie auto w lusterku trąbiące od 200m i
zbliżające się z stałą prędkością należy jak
najszybciej odbić na pobocze lub też do rowu - w
zależności od tego czym dysponuje droga.
Cięższy ma pierwszeństwo, a przecież łatwiej jest
mu zatrąbić niż przyhamować...

Oczywiście gościnności ludzi nawet nie ma co
tutaj opisywać ponieważ jest to temat na osobną
książkę i obawiam się, że opisując życzliwych
nam ludzi w tak telegraficznym skrócie
mógłbym ich jedynie obrazić. Jedno jest pewne –
ludzie których spotkaliśmy – od bogatych
współudziałowców sieci stacji benzynowych
OMV, przez tzw. klasę średnią po
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najzwyklejszych, nie znających słowa po
angielsku przydrożnych pijaczków. Wszyscy
oczarowali nas swoją gościnnością i często
mimo nienajlepszej sytuacji materialnej uraczyli
nas tak bardzo, że aż czuliśmy się skrępowani.
Ciężko zliczyć te wszystkie osoby u których czy
to nocowaliśmy czy tylko zawitaliśmy na szybką
herbatę. Wszystko to pokazuje jak bardzo są
mylne stereotypy na temat Rumunii jak i reszty
krajów.

Dlaczego tak jest, że jak słyszy się Rumunia,
Serbia czy Kosowo człowiekowi w głowie
oświeca się czerwona lampka? Ciężko jest mi to
pojąć.

- "Bo przecież tam rabują, gwałcą i zabijają! " "
Nie wrócisz, bo Cie okradną!".

Ile takich tekstów słyszałem przed wyjazdem.
I co teraz? Sami Rumunie zdają sobie z tego
sprawę. Mówią, że Rumunia ma zły wizerunek
na świecie. Zgadza się... ale dlaczego? Być może
przez cyganów? Tego nie wiem - cyganie
przecież są wszędzie, a nie tylko w Rumunii.

Po krótkim odcinku w Bułgarii naszym
kolejnym celem był właśnie Serbia i Kosowo
gdzie mieliśmy przyjemność spotkać po drodze
polską jednostkę KFOR stacjonującą gdzieś w
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okolicach Prisztiny. Utrzymując wciąż optymalny
dzienny dystans 100km coraz bliżej byliśmy już
kolejnej granicy. Ledwo człowiek wjedzie do
kraju i zaczyna się do niego na swój sposób
przywiązywać to już po 2,3 dniach trzeba się
żegnać. Krzyże katolickich kościołów ustępują
coraz bardziej miejsca minaretom, aby zniknąć
już całkowicie w Macedonii i Albanii.

Pomimo częstego nocowania „na
gospodarza” czasem przychodzi chęć odpoczęcia
od ciągle tych samych pytań : Skąd, dokąd i po
co? Idealnym do tego miejscem był Park
Narodowy Mavrovo w Macedonii.
Zdecydowanie najlepszy nocleg na wyprawie.
Namioty rozbiliśmy na wysokości ponad
1500mnpm. Wokoło były tylko góry i
niesamowita, niedająca zasnąć cisza. Niebo
czarne jak węgiel rozświetlone zostało milionami
punkcików. Nigdy przedtem nie widzieliśmy
takiej kumulacji gwiazd. U nas na Śląsku widać
może z 10% z tego co ukazało się naszym oczom
tamtej nocy w Macedonii.

Osiągając Debar - najbardziej wysunięty
punkt na południe - 19 dnia wyprawy
zaczynamy wracać. Teraz z każdym dniem i z
każdym kilometrem będziemy teoretycznie bliżej
domu.

Albania zaimponowała przede wszystkim
wydającymi się nie mieć końca przestrzeniami i
nieskazitelną przyrodą. Maraton widoków który
zaserwowała nam przyroda zaczął się w tym
samym momencie w którym skończył się asfalt.
Kamienny odcinek od Peshkopi do Kukes ma
niecałe 80km. Zaczynamy się dość solidnie
męczyć. Cyferki na liczniku nie chcą
przeskakiwać, a za każdym zakrętem pojawia się
kolejna góra. Prędkość średnia nie przekracza
10km/h. Nad widokami aż trudno jest się
rozwodzić. Nawet nasz wieszcz Mickiewicz
mógłby mieć problemy z doborem
odpowiednich przymiotników. Pomimo
stromych podjazdów, kamienistej faktury
podłoża oraz nieprzyzwoicie wysokiej
temperatury niestosownym wydawało się być
narzekanie na cokolwiek w obliczu maratonu
widoków jaki zaserwowała nam natura.
Wszystkie nasze myśli pochłaniały okoliczne
wzgórza nie pozwalając oderwać od siebie
wzroku choćby na moment.

Ludzie tutaj osiągają ekstremum życzliwości.
Zauważywszy nas potrafią przybiec 500m z
pobliskiego domu i stanąć przy drodze po czym
radośnie machają w naszą stronę. Wszędzie
słyszymy trąbienie klaksonów, życzliwe "hello,
how are you?" oraz mniej życzliwe "Lek, Lek!"
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(waluta Albańska). Pytając kogoś o drogę trzeba
być przygotowanym na to, że nie jest to szybka
wymiana informacji typu: "prosto, a na
skrzyżowaniu w prawo". Tutaj każdy chce
wytłumaczyć bardzo skrupulatnie, jak najlepiej
się da, żeby tylko nie wprowadzić w błąd co też
czasem przeciąga się w nieskończoność i często
musimy ratować się szybkim 'dziękuje' i
ewakuacją.

W dalszej części przejechaliśmy przez
zróżnicowaną Czarnogórę. Początkowo wzdłuż
wybrzeża przez Ulcij i Bar (dla ścisłości jest to
nazwa miasta!) i dalej w kierunku zasypanego
przez turystów Kotoru. Dalel na północ drugim
co do głębokości kanionem świata – kanionie
rzeki Tary którym to dojechaliśmy pod
popularny wśród turystów także z Polski Parku
Dumitor. Co zakręt odsłaniały się przed nami
kolejne. wydające się nie mieć końca przestrzeni.
Park swoim majestatem zrobił na nas
przytłaczające wrażenie. Mimo licznych przerw
na robienie zdjęć bardzo szybko znajdujemy się
już przy samym jeziorze Pivsko. Dalsza część
trasy do granicy biegnie wzdłuż jego brzegu bez

większych podjazdów. Niestety zaraz przy
wyjeździe z ostatniego tunelu kończącego długi,
przeszło 20 minutowy zjazd stoi policjant obok
swojego niebieskiego samochodu i z uśmiechem
informuje nas, że droga którą zamierzaliśmy w
niedługim czasie dotrzeć do Bośni i
Hercegowiny jest zamknięta dla ruchu i jedyny
objazd biegnie górą – dokładnie tam gdzie
znajdowaliśmy się kilka chwil temu. Morale
spadły do niespotykanego wcześniej poziomu.
Na ratunek przyszedł nam kierowca niewielkiej
ciężarówki który dzięki interwencji policjanta
zgodził się podrzucić nas na górę oszczędzając
nam mnóstwo czasu i energii. Tym oto
sposobem już niedługo docieramy do granicy.

Będąc już w stolicy kraju – Sarajewie- ja
rozstaję się z chłopakami którzy jadą Prosto do
Polski. Ja natomiast dalej Bośnią kierowałem się
na Mostar celem zobaczenia sławnego mostu od
którego wzięła się nazwa miasta oraz kilku
innych atrakcji jak np. wodospady Kravica.

W sumie odwiedziliśmy 11 krajów i właśnie
teraz już sam zmierzam do ostatniego, a
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mianowicie Chorwacji. Najbardziej znanej i
najbardziej obleganej. Mimo mojej ogólnej
niechęci do turystów wszelakich musiałem się
jednak przełamać i przejechać przez kilka
centrów turystycznych jak Szybernik i Zadar.
Moim głównym celem była wyspa Pag – piąta co
do wielkości wyspa Chorwacji. Krajobraz
zaczyna się zmieniać. Na horyzoncie pojawiają
się majestatyczne góry. Velebit - bo tak się
nazywają - są częścią Alp Dynarskich. Masyw
mierzący ponad 1600m wyrasta zaraz przy
samiuśkim morzu i widziany z wyspy robi
niesamowite wrażenie. Momentami krajobraz
przypomina iście księżycową okolicę. Gdzie
okiem sięgnąć widać charakterystyczne dla tego
regionu kamienne murki.

Jeszcze kilka dni temu spotkany sakwiarz z
Australii ostrzegał, że zmieni się pogoda i
nadciąga deszcz. Nie chciało mi się wierzyć to, że
po 5 miesięcznej suszy w tych okolicach akurat
mnie spotka zaszczyt zakosztowania
chorwackiego deszczu. Stało po 7 dniach

samotnej jazdy opuszcza mnie szczęście i w
niemałych ulewach dojeżdżam do Zagrzebia
skąd początkowo miałem zamiar złapać stopa do
Polski. Niestety jest to ponad moją cierpliwość i
już po 3-4 godzinach stania przy autostradzie
stwierdziłem, że lepszym wyborem będzie
pociąg. Tym samym już po 2 kolejnych dniach i
noclegu na stacji benzynowej w centrum
Budapesztu docieram do Katowic tak oto
kończąc przygodę…

Jeśli ktoś ciekaw szerszej relacji zapraszam na
bloga. boney.bikestats.pl
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Weekend majowy
Kanał Elbląski
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Wsobotę rano wsiadam do pociągu
pośpiesznego z Inowrocławia do Gdańska.

Połączenie bezpośrednie, więc korzystam. Ku
mojemu zaskoczeniu konduktor jest miły i
pomaga mi wejść do pociągu. Mało tego akurat w
ostatnim wagonie jest już ktoś z rowerem i też
pomaga wejść do pociągu. Poszło tak gładko, że
jestem w bardzo dobrym humorze na starcie. Koło
południa w Gdańsku czekam już na kolegę Piotra.

28 kwietnia

W sobotę rano wsiadam do pociągu
pośpiesznego z Inowrocławia do Gdańska.
Połączenie bezpośrednie, więc korzystam. Ku
mojemu zaskoczeniu konduktor jest miły i
pomaga mi wejść do pociągu. Mało tego akurat
w ostatnim wagonie jest już ktoś z rowerem i też
pomaga wejść do pociągu. Poszło tak gładko, że
jestem w bardzo dobrym humorze na starcie.
Koło południa w Gdańsku czekam już na kolegę
Piotra.

Pojawia się Piotrek. Pogoda jest ok, ciepło
choć nie za bardzo więc jedziemy w długich
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spodniach. Gdańsk pokonujemy szybko i
sprawnie dzięki kolegom z forum rowerowego.
Wydrukowałem sobie mapy od nich i jadę
prawie jak u siebie. Słońce przygrzewa, dopisują
nam humory. Analizujemy czemu mamy tak
dużo rzeczy na tak krótki czas. No ale nie ma co
się dziwić. Np. mam ze sobą sporą siatkę
słodyczy, które leżały w domu, jajka i zajączki
Wielkanocne, czekoladki bożonarodzeniowe itp.
Góra słodyczy, które dostało moje dziecko...
Mamy nawet rękawiczki i czapkę zimową...  

Pierwszą atrakcją dla nas jest prom przez
ujście Wisły. Napędzany statkiem z boku,
którego kapitan gada sobie z kolegami a ster
przywiązał sznurkiem, aby trzymał kierunek.
Taaak. Żuławy są płaskie, gorące i poprzecinane
kanałami. Mnóstwo mostków, mostów i tego
typu konstrukcji. W miejscowości Marzęcino
pytamy kogoś kupując piwo, czy zna fajne
miejsce na nocleg pod namiot. Ekspedientka
dzwoni do sołtysowej, akurat obok pili piwo
dwaj panowie. Sołtysowa proponuje boisko

szkolne obok miejscowej szkoły. W tym
momencie jeden z Panów pijących piwo, mówi:
"to koło mnie, jedźcie za mną ja Was popilotuję".
Ok. Skończył piwo i mówi: "a wiecie co, tak koło
mnie, to w sumie wejdźcie do mnie na ogród".
Pojechaliśmy do niego. Przyniósł herbatę, kawę.
Zaproponował łazienkę.

29 kwietnia

Rano wstajemy a właściciel naszego "pola
namiotowego" przynosi kawę, herbatę i zaprasza
na śniadanie! Fajna gościnność. Idziemy. Czeka
na nas jajecznica, wędlina, sery, herbata itp.
Pełny wypas. Pojedliśmy, podziękowaliśmy i
pojechaliśmy naładowani pozytywną energią.  

Kolejny dzień będzie symbolicznie "górski",
bo droga do Fromborka nie jest płaska. Jest
całkiem nieźle pod górę, ale idzie dobrze, żar się
leje z nieba, mokrzy docieramy do miasta
Kopernika. Tam jest taki upał, że chowamy się
po cieniach, jemy lody, pijemy zimne piwo i tak
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sobie odpoczywamy ze 2-3 godziny, aby nabrać
ochoty na jazdę. W międzyczasie podziwiamy
miasteczko i jego port. Skromnie i biednie
naszym zdaniem.  

Wyjeżdżamy. Kolejną noc spędzamy w lesie
przy wiacie. Najpierw mieliśmy spać nad
jeziorem gdzie ktoś z forum proponował
miejscówkę, ale dostęp do wody był taki stromy,
że zmieniliśmy koncepcję.

30 kwietnia

W błogi poranek, spokój zakłóca przyjazd
ciężarówki po drzewo. Taaak, i tyle mamy
spokoju w lesie.. .  

Jedziemy dalej do Pasłęka. Miasteczko nie
daje się łatwo najeźdźcom, kręta droga pod
górkę i śliska kostka w sam raz dla rowerów i
niezły ruch aut. Z nieba leje się taki żar, że
pierwsze, co robimy to idziemy do cienia na
piwo i obiad. Zwiedzamy ratusz, kościół i resztę
miasteczka. Później jeszcze po zaopatrzeniu w
sklepie, zaglądamy do dobrej pizzerii, która jest
schowana między blokami na osiedlu, ale

miejscowi są pomocni. Przy okazji jeden z
mieszkańców opowiada nam o kempingu przy
pochylni Buczyniec, o której wspominała pewna
koleżanka z forum rowerowego. Generalnie trasa
i wiele miejsc zwiedziliśmy i przejechaliśmy po
podpowiedziach forumowiczów.  

Pasłęk opuszczamy z pełnymi brzuchami i w
dobrych nastrojach, ale żar nie odpuszcza.
Docieramy do kempingu przy pochylni
Buczyniec. Jesteśmy jedyni na tym darmowym
kempingu, pozbawionym wody i prądu, chyba
dlatego, że jest jeszcze kwiecień. Ale i tak nam się
tu bardzo podoba. Ponieważ jesteśmy wcześnie,
postanawiamy jeszcze zobaczyć muzeum przy
pochylni. Trochę fotografujemy i robimy
ognisko. Robi się zimniej. Nastrój jest super. Noc
zaliczyć można raczej do zimnych, skoro spałem
w czapce.

1 maja

Rano postanawiamy jechać do Elbląga i do
Raczek. Zanim ruszymy rusza pochylnia i
widzimy jak jedzie statek. Fajne wrażenie.  
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Ruszamy dalej do pochylni Kąty i zwiedzamy
tamtejszą maszynownię całkowicie za darmo.
Pogadaliśmy z pracownikami, porobiliśmy
zdjęcia, przy okazji przerwa na herbatę. Droga
do Elbląga okazała się być nieprzyjemna, bo
prosta i pod wiatr. Ale dotarliśmy do naszej
depresji i byliśmy w depresji. Elbląg był już
blisko.  

Miasto wita nas z daleka wysoką wieżą
kościoła. Nowa "starówka" zaskoczyła nas
niezłym udawaniem starego centrum. Jest
budowana powoli, jest w trakcie ale z jakimś
sensem i to nam się spodobało. Znaleźliśmy
bardzo dobry kebab gdzie zjedliśmy obiad.  

Z Elbląga sztuką okazało się wyjechać, bo
droga była tylko dla samochodów osobowych,
ale bokami dotarliśmy poza miasto. Jechaliśmy
znów do pochylni Buczyniec na nasz kemping,
bo tam było fajnie. Tym razem wschodnią stroną
kanału Elbąskiego. Jedziemy po płytach
betonowych i tego typu drogach. Jest nastrojowo,
zaczyna się las, kanał w lesie nabiera zupełnie

innego wymiaru. Mijamy kolejne pochylnie, a to
blisko a to nieco dalej po żwirze, ale ciągle
wzdłuż kanału elbląskiego. Raz po jednej stronie,
raz po drugiej, droga pozostawia nieco do
życzenia.

Z jednej strony jesteśmy zachwyceni, z drugiej
strony wiedząc, że to jedyny taki kanał na świecie
to wzdłuż powinny władze bardziej zadbać o
drogę wzdłuż kanału. Promocja kiepska pod
względem drogi, a jak już to tylko dla
wytrzymałych rowerzystów, nie dla takich jak
spotykałem wzdłuż Dunaju.  

Przy pochylni Kąty, spotykamy dwójkę
Holendrów- emerytów. Są autem, ale i tak
pogadaliśmy. Są zaskoczeni czemu jest
zamknięte, nic nie pisze, żadnej informacji, NIC.
Trochę im wyjaśniliśmy i zrobili zdjęcie naszej
dokładniejszej mapy kanału elbląskiego, żeby
wiedzieli jak dojechać autem. Dojeżdżamy
zadowoleni z dnia do kempingu Buczyniec.
Znowu ognisko i wino domowej roboty. Noc
znów zimna.
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2 maja

Jedziemy do Małdyt. Okazuje się, że budowa
nowej drogi ekspresowej dostarczy nam atrakcji,
jazdy przez plac budowy i ciekawym skrótem
przez żwir, generalnie zakurzeni docieramy do
Sambrodu. Tu dziurawą niemiłosiernie drogą
dojeżdżamy do Małdyt.

Przy sklepie postanawiamy zrobić przerwę,
zrobić zakupy, napić się piwa. Siadamy obok
dwóch pijących piwo. Zaczyna się gadka, skąd,
dokąd itp. W którymś momencie jedne z panów
zaciął się mówiąc ciągle: "k... to niemożliwe... nie,
to nie możliwe k... z Gdańska rowerem. Nie to
niemożliwe...". Drugi z kolei był bardzo na topie,
nowoczesny: "Wy tak Panowie razem? Hm. Ile
się znacie. Długo już tak? A Wy tak razem.. no
wiecie... nie krępujcie się, możecie mi
powiedzieć... Ja to rozumiem...". Ubaw mieliśmy
po pachy. Po dłuższej przerwie i zaskakującej
rozmowie pojechaliśmy dalej.

Nie ukrywam, że bardzo mi się podobały
drogi, puste, bruk, piasek, albo ubite drogi w
lesie, generalnie sporadycznie zdarzyło się nie
dać jechać. Spokojnie dawaliśmy radę i było
bardzo spokojnie, co też bardzo lubię.  

Było niemiłosiernie gorąco, na rowerach
mieliśmy na zapas około 6-8 litrów wody.
Piliśmy dużo herbaty , wody i piwa. Wieczorem
woda schodziła na kolację.  

Docieramy do zamku Karnity. Kolejne
miejsce z forum rowerowego. Zamek nas urzekł.
Zostaliśmy tam na noc, obok rozbiliśmy namiot,
dostaliśmy dostęp do łazienki z zimną wodą.
Znowu ognisko, jedzonko i piękny zachód
Słońca. Wieczór psuje nam jednak
niezapowiedziana bijatyka

3 maja

Poranek był ładny. Znów zapowiadał się upał.
Ja kolejny dzień jadę w długim rękawie. Tak
pieką mnie ręce (bolą od Słońca), więc je chronię
bluzą z długim rękawem. Ruszamy.  

Jedzie się super. Przy okazji zahaczamy o dom
Pana Nienackiego (autor m.in. "Pan

samochodzik"), potem polecany z forum obiad
"u Dzidka" nad jeziorem Jeziorak. Pyszne. Tak
nam było miło, fajnie, jechaliśmy sobie, że jak
dojechaliśmy do zamku w Szymbarku to sobie
przypomniałem o pominiętym pałacu w
Kamieńcu Suskim. Ech, wyleciało mi z głowy
zaznaczyć na mapie.

Zamek Szymbark wita nas miłym
przewodnikiem. Pan przewodnik otwiera i
zamyka bramę i można sobie samemu
pozwiedzać, pogawędzić. Brama jest zamykana
ze względu na miejscowych, są pijani i zaczepni.
Kompletnie zapomniana po-PGR wioska, gdzie
ludzie nie wiedzą i nikt im nie pokazał, co mają
lub mogą ze sobą zrobić. Smutne to. Ale to
niejedyne takie miejsce.

Wypijamy w cieniu piwko, gadamy,
odpoczywamy. Upał niemiłosierny. Ponieważ
nieplanowo jesteśmy wcześniej na zamku
postanawiamy jechać do Jabłonowa
Pomorskiego, może się uda. (W sumie szkoda, że
byliśmy za wcześnie bo przewodnik
zaproponował nam nocleg na zamku w
namiocie. Super, ale nie tym razem.)

Docieramy prawie do Jabłonowa
Pomorskiego. Tego dnia, jechało się tak jakoś
fajnie, ładnie pejzażowo, dotarliśmy aż pod
Jabłonowo Pomorskie (98 km).  

W miejscowości Nowa Wieś rozbijamy
namiot przy dworku należącym do episkopatu.
Jest pięknie ostrzyżona trawa i teren zamknięty,
więc czujemy się jakby bezpieczniej niż w
Karnitach, gdzie teren nie był zamknięty.

4 maja

Rano budzi nas chłód i psy. Jeden z nich był
bardzo chętny do pieszczot. Po wielu minutach
głaskania zabieramy się w końcu do śniadania.
Dostaliśmy nawet herbatę od kucharki.
Jabłonowo Pomorskie to już moje rodzinne
strony, więc jadę jak u siebie i nie robi na mnie to
wrażenia. Ale w towarzystwie i na rowerze z
sakwami pierwszy raz jadę w tych okolicach.
Jabłonowo Pomorskie, potem mocno pod wiatr i
chłód docieramy do Radzynia Chełmińskiego,
które wita nas deszczem. Po kilkunastu dniach
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upału deszcz. Tak, więc i kurtki się przydały.
Zamek w Radzyniu akurat znamy, ale i tak
chcieliśmy go zobaczyć, bo jest malowniczy i robi
potężne wrażenie. Jedziemy do Wąbrzeźna.
Bocznymi drogami. Po drodze przy jednym ze
sklepów, Pani gotuje nam wodę na herbatę,
pijemy herbatę, wsuwamy drożdżówki, spokój i
zadowolenie tuż przed końcem wyjazdu. Do
Wąbrzeźna docieramy jeden dzień wcześniej niż
planowaliśmy. Wąbrzeźno to moje rodzinne
miasto, gdzie mieszkają rodzice.

Podsumowanie:

Wyjazd się udał.

Wyszło właściwie 500 km bez 2 km przez 7 dni.

Nic złego po drodze się nie działo.

Atrakcji nie brakowało.

Bardzo urozmaicona jakość dróg oraz rodzaj architektury.

Kanał elbląski warto zobaczyć, tym bardziej przed

sezonem. 

Bardzo dziękuję mojej żonie za wyrozumiałość, bo
wiem że bardzo też chciała jechać ale niestety nie
mogła.  

Dziękuję też wszystkim forumowiczom za wszelkie
uwagi, sugestie, trasy itp. dotyczące wyjazdu, a
także za mapy od Ani.
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Dzień 1.   Wroczyńszczyzna - Płaska - 54km

Po raz kolejny naszą wyprawę zaczynamy od
noclegu i zostawienia samochodu u naszych
dobrych znajomych z Wroczyńszczyzny.
Ruszamy w dobrych nastrojach, ponieważ mamy
mieć towarzystwo na wyprawie. Jesteśmy
umówieni z rodziną sakwiarzy z Niemiec. Jadą z
dwójką dzieci, zatem towarzystwo dla dziecka
powinno być super. Z tej okazji zmieniamy też
rozkład trasy. Zamiast prosto nad kanał
Augustowski, jedziemy najpierw do Sztabina.
Jesteśmy nawet wcześniej. Niestety Niemcy nie
docierają. Bardzo rozczarowani jedziemy dalej w
kierunku kanału Augustowskiego.

Droga mija szybko i miło. Zjeżdżamy z asfaltu
i jedziemy gruntowymi drogami przez las. Ten
las to Puszcza Augustowska, kolejna puszcza z
naszych wypraw wschodnich. W międzyczasie
robimy przerwę na obiad w środku lasu. Ku
naszemu zaskoczeniu nie ma komarów. Więc
Karolinka je w spokoju. Docieramy do wioski
Płaska, gdzie zjadamy obiad i szukamy miejsca
na namiot. Obok knajpy jest gospodarstwo przy
rozlewisku kanału Augustowskiego i na tyłach

gospodarstwa rozbijamy namiot wraz z wieloma
osobami, którzy też tu śpią pod namiotami.
Jednak nas wyróżnia to, że jesteśmy jedynymi
rowerzystami, reszta to kajakarze i
samochodziaże. Karolcia od razu wskakuje do
wody i nie wychodzi z niej aż do zsinienia ust. W
nocy niestety ciągle wychodzi ze śpiwora głośno
się przy tym awanturując, dzięki czemu ja
spędzam noc nie na spaniu lecz na przykrywaniu
jej.

Dzień 2.   Płaska - Leszczewo - 37km

Wstajemy lekko niewyspani. Poranek
zachmurzony, lekko kropi. Szybko składamy
obóz i robimy śniadanie pod wiatą. Ruszamy gdy
się rozpogadza. Oczywiście szybko zjeżdżamy z
asfaltu i jedziemy gruntówką przez las, jakby
nam było za lekko. Ale las jest piękny, a córka
twierdzi, że mieszkają tam czarownice. Jednak z
nich nawet leciała obok nas :) Gruntówką
docieramy aż nad jezioro Wigry. Klasztor nad
Wigrami osiągamy po walce z ! tarką! na
drodze, która do przyjemnych nie należy. Obok
wejścia na dziedziniec córka dostaje od nas
podgrzany obiad i stajemy się atrakcją klasztoru
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- dziecko przyjechało z rodzicami rowerzystami i
spokojnie konsumuje obiad. Spokoju klasztoru
jednak nie zakłóciliśmy. Wyjeżdżamy szukać
noclegu. Ciężko nawet znaleźć sensowne
miejsce. W rezultacie jednak udaje się nam
dogadać w jednym miejscu na domek, z
dostępem do plaży, mostku oraz rowera
wodnego. Nie było nikogo tylko my. Fajnie.
Udało się osiągnąć to, czego nie osiągnęliśmy w
maju 2011 . Dotarliśmy nad Wigry.

Dzień 3.   Leszczewo - Kaletnik - Szurpiły -
38km

Rano wstajemy i wskakujemy na rower
wodny! Po Wigrach, a co tam, mało nam
pedałowania. Jest miło i przyjemnie. Ale w
końcu już pedałujemy na naszych rumakach.
Droga tarkowata i dość nieprzyjemna. Zupełnie
przypadkowo w miejscowości Kaletnik trafiamy
na Ogród Bajek. Wielki plac zabaw z
nawiązaniem do różnych bajek. Ja nawet
musiałam zdać egzamin ze znajomości bajek.
Jurkowi się upiekło. Po iluś godzinach zabawy,
obiedzie a także degustacji miejscowego ciasta
drożdżowego jedziemy w kierunku wyciągów
narciarskich. Krajobraz zmienia się bardzo, drogi

stają się pagórkowate, ciężko jest pod górę. Przy
wyciągach narciarskich jesteśmy tylko my, pali
słońce a obok jest mini pole golfowe które staje
się atrakcją dla Karolci. My korzystamy z dobrze
zaopatrzonego BARU. Po konsumpcji jedziemy
jeszcze kawałek i szukamy miejsca pod namiot.
Znajdujemy je przypadkiem przy padającym
deszczu w jedynym akurat stojącym przy drodze
gospodarstwie w Szurpiłach. Mili Państwo
udostępniają nam ogród oraz wodę. Właściciele
na noc odjeżdżają do Suwałk, więc zostajemy
sami. Cisza i spokój.. . .

Dzień 4.   Szurpiły - Blaskowizna - 19km.

Teren mocno pagórkowaty bardzo nas dziwi,
lecz piękne krajobrazy oraz cudowne zjazdy
nadrabiają trudy rowerowej wspinaczki. Całą
wyprawę z wyjątkiem klasztoru Wigry, jesteśmy
tylko my. Ani rowerzystów ani innych turystów.
W miejscowości Blaskowizna stajemy nad
brzegiem jeziora Hańcza. Pogoda kiepska,
niestety. Ale po jakimś czasie staje się na tyle
ciepło i ładnie, że idziemy do kąpieli. Woda
krystaliczna, dno kamieniste, że niemal nie daje
się po nim chodzić gołą stopą. Nikt się tam nie
kąpie. Niesamowite. Pięknie to wygląda. Nocleg



38



39

na agroturystyce - i znowu jesteśmy sami! Gdzieś
w tle właściciele oraz 4 koty, za którymi biega
Karolcia. Hańcza nas urzekła, lecz powrót znad
jeziora zakończony ulewą już nie.

Dzień 5.   Blaskowizna - Suwałki - Dąbrowa
Białostocka - Wroczyńszczyzna - 51km

rowerem.

Niestety następny dzień jest słaby pogodowo.
Nie pada ale do kąpieli to jest za zimno. Zgodnie
z planem mieliśmy kąpać się w wodach Hańczy.
Nic nie pozostaje jak zmienić plany. Ruszamy
dzień wcześniej w stronę Suwałk. Po drodze
deszcz nie daje nam jechać spokojnie, podobnie
wiatr. Po drodze zaglądamy do starego kościoła
w Wodziłkach, który jest zamknięty na 3 kłódki!
Droga boczna, spokojna ale nie lekka.
Docieramy do Suwałk gdzie w planie jest obiad i
dworzec PKP, aby Karolinka zaliczyła swój
pierwszy przejazd pociągiem. Karczma w
Suwałkach trafia się super, bo przestrzeń jest tak
zrobiona, że obok stołów jest plac zabaw, więc
można spokojnie jeść, a dziecko się nie nudzi,
skacząc np. na trampolinie. Super pomysł.
Karczma Polska - polecamy. Pyszny obiad z
podpiwkiem, czyli kwasem chlebowym z
dodatkami.  

Później bardzo czystym szynobusem
docieramy do Dąbrowy Białostockiej. Ostatnie
kilometry na rowerach w kierunku naszej bazy
startowej docieramy w strugach deszczu.
Jesteśmy przemoczeni do suchej nitki.  

Podsumowanie:

Było fajnie. Krótko, ale fajnie. Generalnie figla spłatała

nam pogoda, była bardzo zróżnicowana, wiatr, deszcze,

słońce, szaro-buro i wcale nie za gorąco. Poza tym

Suwalszczyzna nie jest płaska, wymęczyła nas nieźle. Pod

górę 8 km/h a z górki nawet 50 km/h. 199 km rowerem, ale

kolejny tydzień również z rowerami spędziliśmy nad

morzem, jeżdżąc codziennie na inną plażę. Ten czas

pozwolił dalej ładować baterie na kolejne chłodne

miesiące.  

Podziękowania dla forumowiczów, którzy
doradzali nam którędy lepiej jechać i jakie
atrakcje są w tym rejonie .

Dziękujemy!
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NNaa ppóółłnnoocc

Wskrócie, na wyprawę wyjechałem 18 lipca.
Jadąc z Krakowa wzdłuż wschodniej

granicy dotarłem na Litwę, skąd przez Łotwę i
Estonię dojechałem do Petersburga. Stamtąd przez
Karelię i Murmańsk, dotarłem do północnej
Norwegii. Przejechawszy ponad połowę
norweskiego wybrzeża, dotarłem do Szwecji, z
której wróciłem do Polski promem z Nynasham.
Po przypłynięciu do Gdańska ruszyłem, już w
towarzystwie, pod Borne Sulinowo na spotkanie z
XWyprawką, skąd ruszyłem do Wrocławia, spod
którego 25 września wróciłem pociągiem do
Krakowa. Tekst poniższej relacji stanowią posty,
które w trakcie wyjazdu zamieszczałem na forum.

Petersburg – 1 sierpnia:

No więc, jak co roku trzeba było gdzieś
pojechać. Oczywiście, jak co roku miałem się
zebrać i ogarnąć wcześniej, żeby nie składać
roweru na ostatnia chwile. Tymczasem na dwa

dni przed wyjazdem musiałem kupić nowe
obręcze, dodatkowo zakupiłem nowy suport,
celem przekwalifikowania się na kwadrat. O ile
koła gładko złożyłem na około 10 godzin przed
wyjazdem :), o tyle długość suportu dobrałem
złą, kupiłem kolejny i też był zły - nie dało się
wrzucić z przodu na blat. Bez blatu pojechałem
więc po trwających pół nocy kombinacjach z
napędem oraz dwóch godzinach snu do
Transatlantyka, prosząc go uprzednio o zakup
nowego suportu, który miał już działać.

Do Ostrowca Świętokrzyskiego wyszło kolo
200 km, ale do Marka nie wypada przyjechać z
"pustymi nogami", obawiałem się, ze do domu
nie wpuści ;)

Do tego prawie się wyglebiłem w Krakowie
ruszając ze świateł, zupełnie się odzwyczaiwszy
od pedałów platformowych i obagażowanego
roweru :) No i po drodze złapała mnie burza,

IIwwoo
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więc na dwie godziny przed Ostrowcem
zrobiłem sobie półgodzinną drzemkę na
przystanku, w czasie której przestało lać :)

Wieczorem próbowaliśmy wsadzić zakupiony
z rana suport, okazało się, ze jednak za długi. Na
szczęście po porannej wizycie w serwisie
dostałem wreszcie dobry, sprawnie wymieniony
w zamian za zakupiony dnia poprzedniego.

Skutkiem wcześniejszego niewyspania, trochę
przez kilka pierwszych dni przysypiałem nad
kierownica ;) ale początek bez emocji, cały czas
asfaltem przez wioski. Dopiero za Bugiem
pojawiły się szutrówki, a przy granicy z
Białorusią straż graniczna mnie zatrzymała i
sprawdzali dowód osobisty, nawet podeszwy
musiałem pokazać :) Potem już gładko dotarłem
do puszczy Białowieskiej, paręnaście metrów
musiałem nawet przez piach przepchać, więc
nudy się skończyły :) później odbiłem na puszczę
Knyszyńska, gdzie zupełnie się pogubiłem,
oczywiście przez mało dokładną mapę :P ale za
to wpadłem na żubry, 5-sztukowe stadko :)

Na pożegnanie z Polską wjechałem do
Puszczy Augustowskiej, gdzie trochę
pobłądziłem, szukając polanki, na której 11 lat
temu byłem na obozie harcerskim, ale znalazłem
ją :) Przy okazji zaliczyłem mycie pod służą na
Kanale Augustowskim.

Na Litwę przejeżdżam kameralna szutrówką i
przez Pribaltykę pomykam spokojnie, trochę
asfaltem, trochę szutrem, w miarę możliwości
zaliczam kąpiele w dostępnych jeziorkach,
optymalnie po 2 dziennie. Jak jeziorek brak to
kąpieli nie ma :) bo ściąganie obrań wieczorem w
lesie i zmywanie z siebie repelentu na komary
jest pomysłem złym, więc trochę podśmierduję
wieczorami, bo upal nieźle dociskał, szczególnie
na Łotwie :)

Jedyne co złego, to trochę gzy kąsały,
miejscami w pogoń za mną rzucało się stadko po
paręnaście sztuk i trzeba cisnąć bo zjedzą :) Od
ukąszeń wyszło mi kilka sporych, swędzących
opuchlizn, niektóre jeszcze do dzisiaj się
trzymają.

Granice rosyjska przekraczam w Narwie,
szybko i sprawnie, byłoby jeszcze szybciej,
gdybym pomyślał chwile i karteczki migracyjnej
nie wypełniał ołówkiem tylko długopisem :D a
tak to zostałem odesłany z nowa karteczka na
koniec kolejki.

Po przekroczeniu granicy okazuje się, ze
mimo roamingu nie mogę dzwonić i słać sms-ów
na rosyjskie numery - słabo, bo przez
warmshowers.org jestem omówiony w
Petersburgu na nocleg, ale nie mam dokładnego
adresu - mieliśmy się zgadać telefonicznie... Na
szczęście z Polska kontakt jest i dzięki pomocy
rodzicielskiej upragniony adres otrzymuje :)

W poszukiwaniu miejscówki noclegowej tuz
za granica wpadam na częściowo opuszczone
tereny przemysłowe, niezłe klimaty :) śpię na
zarośniętej gorze piachu, wybranej z pobliskiego
zalanego już wyrobiska.

Ostatni dzień jazdy do Petersburga to już
niezła nuda, nie mam mapy, więc cały czas
ciałem główną, trochę przysypiając nad
kierownicą, nawet drzemkę na przystanku sobie
uciąłem :)

Przebić się przez sam Petersburg - niezła
rzecz, ruch na potęgę a ulice wielkie, ale

DDrrooggaa nnaa ppóółłnnoocc.. .. ..
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kierowcy nie zabijają :) Myślałem ze takie jaja
będą jak w Stambule, ale tutaj dużo spokojniej, w
sumie kultura jest.

Tak czy siak, pojutrze ruszam dalej na północ.
Jak na razie 13 dni jazdy i jakieś 1700 km za
mną, ale to dopiero rozgrzewka, nawet jeszcze
1/3 trasy nie padła :)

Kirowsk – 20 sierpnia:

Po dwóch dniach w Petersburgu - wieeelkie
miasto - pociąłem na Karelię, pół asfaltami, pół
szutrami - niezłymi, choć na niektórych można
by plażować na piachu (choć obyło się bez
pchania). Niestety, akurat przez kilka dni padało
i upal trochę zelżał (ponoć do 8 C w nocy) -
chłodniej lepiej, bo komary się chowają, inaczej
zjeść mogą :) Od opadów niektóre bagienka
opiły się wody i zaczęły przelewać przez drogi -
ale bardzo sporadycznie i z tej strony także bez

pchania się obyło.

Objechałem od wschodu jezioro Ładoga -
fajne tereny, mijane przez dzień miejscowości
można na palcach reki policzyć, drugiej od
kierownicy nie odrywając, ale zaopatrzenie na
luzie - codziennie szlo się do sklepu dotoczyć, z
orientacja też problemów brak - tam istnieje
tylko główna droga ;) . W okolicy Białomorska
dobiłem do M 18 - krótkiej (1400 km) nitki
asfaltu łączącej Petersburg z Murmańskiem,
akurat wyszło słonce, z tej okazji zrobiłem małe
święto i po raz pierwszy od ponad tygodnia
przeprałem koszulkę i spodenki :)

Kilka kilometrów łatwo zeszło po asfalcie, aż
do Kandalakszy (czy tak się to pisze?...) , gdzie
odbiłem na Umbę - tam troszkę puściej, aż do
Umby cale dwie miejscowości po drodze, do tego
drogowskazów brak. Z Umby był plan ciąć aż do
Warzugi - ale czasu mało, więc tylko poobijałem
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się nad Białym Morzem jeden dzień - silą Rosjan
tam na dziko biwakuje, na rybki pontonami
pływają, a na miejsca kempingowe muszą jeździć
jak jest odpływ i plażę odsłoni - fajne klimaty.

Spod Umby az do Kirowska jechałem fajna,
pusta droga - tam już trochę łatwego pchania
było, ale bagna w międzyczasie przyschły, a
padała tylko mżawka, więc na drodze wody w
porywach tylko do kolan - chyba ze się źle
stąpnie :) Na szczęście, temperatura pozwalała na
efektywną jazdę w sandałach - inaczej niezłe
suszenie by było, tym bardziej ze skarpetek tylko
jedna parę wziąłem :P Tu już miejscowości sporo
- ale z kolei ludzi brak, wszystko poopuszczane,
klimaty niesamowite, choć na 130 km 2,5 dnia
zeszło. Na szczęście problemów z orientacja brak
- ruska sztabówka precyzyjna jak szwajcarski
zegarek, mimo 20 lat - ale tutaj niewiele się
zmieniło...

Z Kirowska w Chibiny - bajer droga do
Turbazy głęboko w górach, zostałem na dwie
noce - dobre miejsce. Podbiłem trochę rowerem,
trochę pchając i na koniec trochę z buta na
fakultatywna wycieczkę po okolicy, na
Umbozerską przełęcz - piękne miejsce, przy
okazji podbiłem na jakiś okoliczny szczycik -
zaliczyłem mały opad śniegu, a po żlebach trochę
białego od zimy się ostało - okolica nie
najcieplejsza...

Teraz już z powrotem w Kirowsku - przez
Chibiny ponoć nie ma opcji na północ się
przedostać, choć osobiście nie sprawdzałem.
Jeszcze jedna ciekawa trasa się szykuje, zgodnie z
mapa droga istnieje - więc znając tutejsze
stosunki, na pewno rozjeżdżona przez
miłośników terenówek, zasadnicze tylko pytanie
- ile błota? Bo na sandały już trochę zimno...

Trochę tylko o napęd się obawiam, już mocno

KKrróóttkkiiee ooddbbiicciiee ww CChhyybbiinnyy
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Generalnie, na plusy Rosji:

-słonina - produkt z serii "jesz i jedziesz"

-borówki dostępne w dowolnej ilości

-ogólnie dość tanio

-ogólnie pusto

-mały ruch (poza Leningradem)

-bajer trasy w terenie - trochę mało zrobiłem, ale

wiekszościowo tranzytowo jechałem, spory dystans był do

przejechania przez Karelie.. .

-temperatura wody w jeziorach nie pozwala się odzwyczaić

od morsowania - każde mycie niesie ze sobą pozytywne

emocje

Minusy:

-meszki i komary dostępne w dowolnej ilości

-pogoda w kratkę,przez 1/2 czasu pochmurno + mżawka,

reszta dzieli się równo miedzy ulewy i słonce

-ciężko Choco dorwać w markecie :( - zastępuję

słodzonym mlekiem

W Polsce ponoć upały? też mam, dzisiaj
słonce wyszło to do 14 C się ociepliło ;) Tylko
trochę upierdliwe, ze nad ranem się o 4

wyjechany - mam nadzieje, ze da rade...

Murmańsk – 23 sierpnia:

Planowana trasę przecisnąłem, błota nie było
- za to kałuże po łydę w ilości 3-5/km - w 80%
przejezdne, poza tym trochę strumieni - zimne,
stopy trochę zamarzały, szczególnie, ze wszystkie
strumienie trzeba przepychać :)

Odcinek super - okrąża jezioro Umbozero od
wschodniej strony wzdłuż nieczynnej linii
kolejowej, po prawej - Lowozierskie Tundry, po
lewej - widok na Chibiny. Na koniec olbrzymia
rozwalona fabryka pośrodku niczego, tutejszy
standard - trochę post apokaliptycznie :)

Za trzy dni już opuszczam Rosję na rzecz
Norwegii, niestety teraz już asfalt do końca :/
Może i dobrze, bo przednia piasta ma spore luzy
- a jeszcze jakieś 2700 km z grubsza szacując...
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odruchowo budzę - najpierw budziło mnie
zimno, potem mi tak już zostało ::) może jednak
trzeba było wziąć cieplejszy śpiwór niż na +15 ?
Chociaż trochę już za późno żeby o tym myśleć ;)

Wracam rowerem, koszerność tracę tylko na
rzecz promu - gdzieś spod Sztokholmu ale
jeszcze daleko... Polskę się jeszcze zobaczy, fajnie
by było na kołach, chociaż mapek nie wziąłem -
będzie zabawna ;)

Alta – 30 sierpnia:

Po opuszczeniu Rosji temperatury trochę się
podniosły - dobrze, bo noc przed granica
przymrozek zaliczyłem ;) Miałem trochę stresu -
przejechałem punkt kontrolny przed strefa
przygraniczna, na którym pogranicznik
powiedział, ze jak nie dojadę dzisiaj do granicy,
to mam spać w hotelu w Zapolarnym. Ja
oczywiście wybrałem teren :) i spinałem się, czy
nie przekazał dalej ze wjeżdżam - ale na przejściu
nikt o nic nie pytał. Po norweskiej stronie też - i
dobrze, bo nabiału i mięsa wwozić z Rosji nie

wolno, a ja na najbliższe 3 dni miałem :)

Tak czy siak, już opuściłem najbardziej
północną część wybrzeża - dojechałem do Alty,
jest wyraźnie cieplej - może niedługo już nie
będę musiał spać w najgrubszym polarze :)
Wiatry silne i nieumiarkowane - trochę w plecy,
trochę w twarz, trochę z boku, pełne spektrum. :)
Dwa lata temu jechałem kawałek obecnej trasy -
i wiatr w pysk dorwał mnie dokładnie w tym
samym miejscu. :) Może książkę trzeba przy
takich odcinkach na mapnik kłaść? Chociaż już
się powoli kończą, a trzy wziąłem...

Listki na brzozach już pożółkłe i blade - jesień
idzie, nie ma na to rady. Wszystkie niskie trawki
się czerwienia, renifery zbijają w stada -
zabawne, jak na widok rowerzysty parędziesiąt
sztuk zwierza podrywa się i zaczyna uciekać :)

Trochę tylko warmshowers.org i podobne mi
nie wchodzą - był plan żeby zostać na dzień w
Murmańsku i tu, w Alcie, ale nie poszło, coś
pecha mam... Przynajmniej w Szwecji lepiej

GGrraanniiccaa sszzwweeddzzkkoo--nnoorrwweesskkaa
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idzie, ale na co mi odpoczynek pod koniec
wyjazdu :)

Poza tym zgubiłem ręcznik i złamałem dzisiaj
maszt w namiocie - skleiłem srebrna taśmą,
może da rade :)

Tak z innej beczki, na 20 osób korzystających
z biblioteki jestem jedynym białym, ciekawe...

Solleron – 15 września:

Ja już na południu - jeszcze tylko 400 km pod
Sztokholm i promem opuszczam Skandynawię.
W sam raz - książki mi się kończą, a wszystkie
znane mi kawałki gwizdałem sobie już po tysiąc
razy - ostatnio nawet śpiewać zacząłem, ale na
podjazdach trudno się wtedy oddech łapie :) Do
tego zdążyłem już 3 przymrozki zaliczyć -
przedwczoraj jak ruszyłem z rana, to woda mi w
bidonach zamarzła - i nie mam ochoty na
kolejne :) Chociaż pogoda rozpieszczała - od
Alty do Mo i Rany padało tylko co drugi dzień, a
wiatr w pysk zmuszający do jazdy na
najmniejszej koronce z przodu po płaskim tylko
sporadyczny, zaś od pięciu dni w Szwecji już
przez większość czasu słonecznie, spodziewałem
się gorszych warunków - na szczęście niesłusznie
:)

Solidniejsze deszcze łapałem tylko za Narvik -
ale jednego wieczora znalazłem przy drodze
opuszczona chatkę (myśliwską?), w której
zrobiłem sobie dzień odpoczynku, czyli leżenia w
śpiworze, temperatura nie zachęcała do niczego
innego :)

Droga E06 poza sezonem zupełnie pusta,
szczególnie z rana - samochody mijały mnie co
10 minut, sakwiarzy widziałem w Norwegii może
5... E06 przejechałem ponad polowe - na 1300
km jest tablica informująca o jej środku.

Udało mi się zaliczyć kawałek terenu w
Norwegii - w zamkniętym, remontowanym
tunelu za Mo i Rana, tuz przy granicy ze Szwecją
:) ale o 7 rano w niedzielę nikt nie zgłaszał
zastrzeżeń dotyczących mojego przejazdu ;) W
środku zdarta nawierzchnia i wysypane
kamienie, kawałek nawet musiałem przepchać
bo jakaś koparka drogę blokowała :)

Pozostałe tunele też bez problemu, 3 z
zakazem ruchu dla rowerów przejechałem i nic
:) w jednym tylko radiowóz z naprzeciwka jechał
i mignął mi światłami :)

W Szwecji na bocznych drogach mile
zaskoczyło mnie parędziesiąt km szutru więc źle
nie jest :) Ponadto asfalty po tej stronie granicy
także pustawe, latać sobie po nich przez las -
czysta przyjemność.

Miłą rzeczą są publiczne kempingi - wiata
przy jeziorze, ławeczka i stoły, na jednym była
otwarta, samoobsługowa sauna i boisko z
piłkami do siatkówki, fajnie...

W okolicy dużo czerwonych borówek -
smaczne :) Sporo Polaków tu na nie przyjeżdża,
jednego spotkałem - widziałem nawet tabliczkę
z napisem ''skup jagód''. Ponoć miśki po lasach
się kręcą - ale miejscowi mówią, ze nie zdarza
się, żeby ludzi atakowały.

Wczoraj pierwszy ciepły prysznic od
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Petersburga - czyli od około 45 dni :P dziwne
uczucie po 1 ,5 miesiąca zaliczania rzek albo
jezior zimnych albo lodowatych :)

No i opony trzymają się świetnie - myślałem,
że będą dogorywać, ze oponę zapasowa jeszcze
w Rosji założę, a tu nic, chociaż już ponad 16
tys. km mają, z czego z 12 z ciężkimi sakwami a
ponad 1000 km w terenie i po szutrach. W paru
miejscach tylko solidniejsze rozcięcia
pozaliczały, aż niebieską wkładkę
antyprzebiciową widać :)

Kraków, 28 września:

Ja już chwilę w domu.

Ostatnie dni w Szwecji trochę się leniłem,
niespełna 400 km/4 dni było, gdyby nie wiatr i
deszcz to nic by mnie do jazdy nie mobilizowało
:)

Na promie nudy, długo spać nie mogłem -
było naprawdę ciepło, mój organizm odwykł od

takich temperatur, kto to widział, żeby było
ponad 10 C w nocy...

Reszta powrotu gładko: w Sopocie po kilku
kanapkach z połówki bochenka chleba odebrała
mnie magda, która przewiozła mnie na kole
przez Kaszuby :) aż do miejsca X wyprawki.
Dojazd na wyprawkę wyniósł jakieś sześć i pół
tysiąca km, co pokazuje, że żadna odległość od
miejsca wyprawki nie usprawiedliwia braku
uczestnictwa ;) . Trochę się poobijałem z
wyprawką i z frakcją poznańską docisnąłem się
30 km pod Poznań, skąd obraliśmy wersję
powrotu dla twardzieli, tzn. wsiedliśmy w pociąg
;) Gdybym nie zgubił gdzieś po drodze czołówki,
byłbym całkiem zadowolony z powrotu...

Następnego dnia już tylko sprawnie
pyknąłem się do Wrocławia. Było ciepło, nawet
skarpet do sandałów nie musiałem zakładać ;)
Na 40 km przed Wrocławiem jakiś policjant
spytał skąd dzisiaj jadę. Gdy usłyszał, że z
Poznania, zrobił wielkie oczy i powiedział
"Szacun" :D

Z Wrocławia w zasadzie miałem plan żeby
wrócić na kołach, ale stopniowo spadała mi
motywacja, myślałem o dojeździe pod Gliwice,
potem długość zaplanowanej trasy ciągle spadała
aż w trasie stwierdziłem, że mi się nie chce i że
wrócę sobie po pańsku pociągiem z Brzegu :) .
Jak zwykle na kolei, nie obyło się bez przygód,
mianowicie pierwszy pociąg do Krakowa mi
uciekł - zanim ogarnąłem że to mój, już zaczął
odjeżdżać. Pewnie gdyby został zapowiedziany to
bym na niego zdążył, no ale ponoć zgodnie z
nowymi zasadami podróżny powinien być
przygotowany do podróży bo nie dojedzie ;)

Podsumowując wyjazd, tereny – bajka, choć
szczerze mówiąc, czuję lekki niedosyt - był plan,
żeby w którymś paśmie górskim na półwyspie
Kolskim albo w Norwegii zostawić rower i uderzyć
w góry z buta na parę dni - niestety, czas nie
pozwolił. Pochodziłbym, a tak znowu trzeba
będzie jechać. . .

OOssttaattnniiee wwiiddookkii nnaa SSkkaannddyynnaawwiięę zz pprroommuu
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RRoowweerreemm ddoo IIrraannuu
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Co robią porządni ludzie świeżo po dyplomie?
Drukują CV, zakładają garnitury i ruszają na
podbój przyszłych pracodawców… a wszyscy
pozostali smarują łańcuch i ruszają w drogę.

Moja droga zaczęła się od tego, że wymarzyłem
sobie podróż po Ameryce Południowej. Długą i
kosztowną podróż, pełną niebezpieczeństw,
dzikich ludów i karteli narkotykowych – tak
przynajmniej uważa moja babcia.

-Wnusiu – mówi – proszę, tylko mi nie jedź do tej
Ameryki

-Nie martw się babciu, nie pojadę tam

-To mnie uspokoiłeś, jeszcze co by ci się tam stało.
A co zamierzasz teraz robić?

-Jadę do Iranu

Dlaczego Iran? Początkowo, wszystkie znaki na
niebie i na ziemi wskazywały, że lecę do
Urugwaju. Powoli, znaki te, zaczęły formować
liczby… duże liczby, które bezlitośnie mówiły mi
“Nie stać cię na bilet”. Trzeba było więc znaleźć

sobie alternatywę. Dużego problemu z tym nie
było. Wystarczyło zadać sobie pytanie, gdzie jest
tanio, fajnie i nie leży to w europie. Odpowiedź na
to pytanie mogła być tylko jedna. Iran.

GRUZJA

Cały Internet straszył jak to trzeba rower na
samolot spakować, tu odkręcić tam odkręcić.
Przeraziło mnie to wszystko, więc postanowiłem
obrać taktykę na tzw. „pałę”. Ograniczyłem się
tylko do skręcenia kierownicy i przykrycia
sprzętu folią, żeby nie było widać przemyconych
sakw i karimaty. I rower przeszedł, zostałem
tylko poproszony o wykręcenie pedałów.
Wystarczył jednak tylko jeden uśmiech i okazało
się, że jednak pedały mogą zostać. Kilka
przymknięć oczu później cały mój bagaż wraz ze
mną był już na pokładzie. I tak oto, zaliczając
przesiadkę w Rydze znalazłem się w Tbilisi.

Żegnała mnie pochmurna, zimna Polska a
powitała ciepła, słoneczna Gruzja. Do Tbilisi
wjeżdżam o świcie, kupuje sobie Khachapuri i
powoli jedząc obserwuje jak miasto budzi się do
życia. Powoli z bocznych uliczek wytaczają się
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sprzedawcy gazet ze swoimi mini kioskami na
kółkach. Powoli otwierają się wszelkiej maści
sklepiki i piekarnie. Idąc ulicą można
zaobserwować, że drzwi zdawało by się
prowadzące do zwykłego domu okazują się
wejściem do mini sklepiku, z asortymentem
składającym się często z 10 jabłek, 6 pomarańczy
i kliku fajek.

Na pierwszy rzut oka, Tbilisi wydaje się być
pełne kontrastów. Na jednej ulicy obok
nowoczesnego biurowca, stoi post-sowiecki
monumentalny gmach a zaraz na tyłach uliczka
pełna walących się ze starości domków.
Postanawiam jednak zostawić sobie miasto na
późnej. Chcę wykorzystać ładną pogodę, by
przebić się przez góry do Trabzonu w Turcji.

Ale najpierw trzeba się zregenerować, ciężka
noc w samolocie z przykurczonymi nogami daje
o sobie znać. I tak podczas bezcelowego
włóczenia się wąskimi uliczkami natrafiam na
Hostel Tbilisi. Świetna miejscówka z widokiem
na połowę miasta. I ci ludzie… aż ciężko się
odpoczywa, każdy chce pogadać. Wszyscy się
nieomal naraz rzucili na moje mapy by
pokazywać mi gdzie warto pojechać, a co sobie
odpuścić. Multum informacji aż nie nadążam
przetwarzać. Czuje się w towarzystwie jak
nieopierzony młokos, sam pośród wyjadaczy co
nie jeden paszport przeżyli.

W hostelu przespałem 11 godzin, miałem tak
twardy sen, że nawet nie zauważyłem kiedy
wieczorna dyskusja, przy piwku, z której
cichaczem się wymknąłem, przerodziła się w
ostrą popijawę. Klucząc między zwłokami
dotarłem na dół, z zamiarem dostania się do
roweru… którego nie było! Początkowo ogarnął
mnie lekki strach, ale szybko ochłonąłem i
zacząłem trzeźwo myśleć. No bo w końcu kto by
mógł go stad zabrać. Sami swoi swojemu
krzywdy nie zrobią. I faktycznie, rower ładnie
sobie stał w jednej z izb. Dopiero później
zauważyłem, że na tablicy pod którą go
zostawiłem, przez noc zmieniła się treść: „No
wories, your bike is inside check lvl 1”.

Ruszyłem dalej. Nim bardziej oddalałem się
od stolicy tym bardziej dochodziłem do
wniosku, ze Gruzja dzieli się na Tbilisi i całą

resztę. Tbilisi – miasto wielkości Warszawy- jest
przynajmniej10-cio krotnie większe niż każde
inna miasto Gruzji. Chociaż poza ścisłym
centrum miasta łatwo trawić w wąskie uliczki z
powciskanymi wzdłuż domkami dość wątlej
jakości, to wciąż prezentują się całkiem nieźle.
Prowincja natomiast jest już zdecydowanie
uboższa. Widać, że spora część infrastruktury
wciąż pamięta czasy ZSRR ale to powoli się
zmienia.

Dla odmiany ludzie, nim dalej od miast, tym
są bardziej przyjaźnie nastawieni. Ameryki tu
zapewne nie odkrywam, bo tak się dzieje na
całym świecie. Bywa to trochę uciążliwe i po
pewnym czasie człowiek popada w znieczulicę i
przestaje odpowiadać na pozdrowienia i
zaczepki. Gdyby było inaczej ciężko było by
pokonać więcej niż 50 km dziennie.

Za Gori z braku alternatywy wjeżdżam na
główną drogę krajową i kieruję się w stronę
Khasuri. Nie ujechałem jednak daleko gdy
upatrzyłem sobie świetną miejscówkę na nocleg.
Długo się nie zastanawiając rozbijam namiot i
szykuję się do snu. W trakcie rozbijania namiotu
spostrzegłem psa przyglądającego mi się uważnie
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z pobliskiego wzgórza. Zignorowałem go
początkowo, a nawet o nim zapomniałem.

Przypomniałem sobie o nim dopiero widząc
jego pysk w samym wejściu do namiotu. Nie był
agresywny, wręcz przeciwnie, łasił się potwornie
i pchał pysk wszędzie gdzie podejrzewał
jedzenie. Nie byłem w stanie go przegonić, więc
zamknąłem się w namiocie i zacząłem go
ignorować. Całą noc się kręcił wokół namiotu,
ale z dwojga złego leszy taki kompan niż
ujadająca bestia. Rano dostał resztki z mojego
śniadania i tak się uradował, że biegł za mną
jeszcze z kilometr.

Jako, że pogoda zapowiadała się dość znośnie
w Khasuri zdecydowałem się nie jechać do
Batumi i odbiłem skrótem przez góry w stronę
Turcji. Zaczęła się mozolna wspinaczka w
kierunku granicy. Rozbijam się jeszcze na nocleg
40 km przed Turcją i z samego rana ruszam
dalej. Na kilka kilometrów przed granicą
zorientowałem się, że na poprzednim postoju
zostawiłem rękawiczkę. Wracam się. Rękawiczki
nie znalazłem, za to spotkałem Gruzińską
brygadę zajadającą się w altance śledziem z
chlebem. Rychło zostałem zaproszony do uczty.
Szybko też wyjaśniła się tajemnica śledzia, gdy
na stół wjechała chacha (gruzińska wódka).
Odmówić nie byłem w stanie ani pierwszej, ani
drugiej ani trzeciej kolejce. Był to w końcu 10
kwietnia. Na pożegnanie dostałem jeszcze siatkę
jabłek i rozstaliśmy się po przyjacielsku. Jako, że
piliśmy z uciętej szyjki butelki (bardzo długiej
szyjki) do Turcji wjechałem na wpół pijany.

TURCJA

Za pierwszym zakrętem po przekroczeniu
granicy rozbijam się na noc, dość niefortunnie
jednak gdyż miejsce, które wybrałem tylko
pozornie osłonięte było od wiatru. Wichura
trwała do 1 w nocy. Namiotem tak mocno
rzucało, że tylko patrzyłem jak odlecę z całym
tym majdanem w przestworza. Skoro świt
obudziłem się, cały połamany po ciężkiej nocy, i
ruszyłem zdobywać przełęcz Ilgardagia (2550
m). Podjazd, mimo że ciężki z powodu ostrego
wiatru w twarz, wspominam dobrze. Wczesny
kwiecień sprawił, że z każdym metrem na
zboczach pojawiało się coraz więcej śniegu, a

widoki wręcz zapierały dech w piersiach. Samą
przełęcz za wyjątkiem odśnieżonej drogi
pokrywała blisko metrowa warstwa śniegu.
Twarz mi się cała śmiała ze szczęścia na samą
myśl o zbliżającym się zjeździe. Ale nie…
niedane mi było odpocząć. Huraganowe
podmuchy sprawiały, że zjeżdżając musiałem
pedałować by w ogóle poruszać się do przodu,
pomijając fakt, że w dół wcale tak dużo nie było.
Ciągłe podjazdy zdewastowały mnie kompletnie.
Piękne widoki też przeminęły bezpowrotnie.

Do Ardahan wjechałem z językiem przy
ziemi. Gotów byłbym paść ze zmęczenia na
rogatkach miasta, gdyby nie zbawienne wołanie
z mijanego warsztatu: „çay?”. To nie do wiary
jakie cuda potrafi zdziałać gorąca herbata.
Pokrzepiony z lekka ruszyłem na poszukiwanie
noclegu. Ani mi w głowie było rozbijanie się z
namiotem, potrzebowałem gorącej kąpieli.
Pokręciłem się trochę po mieście i wybrałem
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hotel, który wyglądał w miarę obskurnie. 20 lir
rzucone przez recepcjonistę przyjąłem bez
większej dyskusji. Wróciłem na ulicę po rower i
kiedy znowu zameldowałem się przed ladą
okazało się, że zmienił się recepcjonista, tym
razem władający angielskim, a wraz z jego
pojawieniem się cena nagle podskoczyła do 30
lir. Nie miałem nawet siły zbyt długo się
wykłócać, przyjąłem moją stratę i udałem się
rozkoszować się luksusami łóżka.

Opuszczając Ardehan zdecydowałem zrobić
sobie luźniejszy dzień i zamiast jechać w kolejne
góry skierowałem się w stronę kolejnej doliny.
Ale kto map czytać nie umie, ten morduje się
pod największą górę w okolicy. Szczęśliwie
podjazd nie okazał się zbyt męczący, a okupiony
był jedynie kolejną porcją widoków. Za to za
przełęczą rozpoczął się długi 50 km zjazd. Kiedy
dojeżdżałem do rozstaju dróg, gdzie miało mi
przyjść decydować, którędy dostanę się nad

morze, minął mnie samochód, zatrzymał się a
jego kierowca przywołał do siebie. Na imię miał
Murat i był menadżerem banku w Artvin.
Okazało się, że Murat też jest fanem pedałowania
i od słowa do słowa zostałem zaproszony do jego
domu. Atrvin to 25 tysięczne, niesamowicie
położone miasto, wręcz wciśnięte w górę.
Różnica poziomów między jego najniżej a
najwyżej położonym punktem to 500 metrów,
Oczywiście Murat musiał mieszkać na samej
górze, więc po całym dniu jazdy czekał mnie
jeszcze 4 km podjazd ze średnią nachylenia 10%.
W tym momencie zrozumiałem, dlaczego mój
gospodarz twierdził, że w mieście jest tylko
dwóch rowerzystów, czyli on i jego kolega. Murat
pochwalił się, że każdego dnia po pracy
podjeżdża sobie, te 500m wzwyż. Samobójca? Na
szczycie byłem tak wykończony, że nie byłem
sobie w stanie wyobrazić, żeby komuś się chciało
podjeżdżam tą drogą, codziennie od 5 lat! A
Murat? On się nawet nie spocił!

Szczęśliwie w domu jego żona wraz z dziećmi
czekała na nas z kolacją. Resztkami sił
powstrzymywałem sił, aby zachować minimum
kultury i nie rzucić się na jedzenie niczym
wygłodniały wilk. Pomimo zmęczenia jeszcze do
północy rozmawialiśmy, popijając herbatę i
jedząc pyszne ciasteczka domowej roboty.

Z rana ruszyłem w kierunku morza. I szybko
się przekonałem, że źle zrobiłem zjeżdżając z gór.
Morze jak to morze dużo wody i równie dużo
nudy. Przez trzy dni jazdy opatrzyło mi się już do
obrzydzenia. Jedyną mą rozrywką w tym czasie
był mp3 player oraz obserwacja nadmorskiego
życia. A było co obserwować. Byle małe
miasteczko miało swój bulwar a wraz ze
zwiększaniem się liczby mieszkańców aktualnie
mijanych miejscowości na bulwarach tych
przybywało atrakcji. Od zwykłych ławeczek,
przez proste drabinki dla dzieci i przyrządy do
ćwiczeń dla nieco starszych aż do altanek, büfe
czy restauracji. Jedno natomiast nie zmieniało się
nigdy: Uprawy. Wszędzie jak wybrzeże długie i
szerokie na każdym skrawku ziemi można
spotkać ludzi (najczęściej starsze kobiety) z
motyką w ręce, dzielnie walczących o próbę
wyhodowanie czegokolwiek na tym skalistym
wybrzeżu. Często takie grządki pojawiają się
między szosą a kamienistą plażą, gdzie pas ziemi
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ma zaledwie metr do dwóch szerokości.
Nierzadkim widokiem jest starowinka grzebiąca
sobie w ziemi zaraz obok spacerujących po
bulwarze ludzi w samym centrum
kilkudziesięciotysięcznego miasta.

Piwo. Piwo w Turcji jest drogie i nie wszędzie
dostępne. Nawet nad bardziej liberalnym
wybrzeżem nie kupi się go w każdym sklepie.
Najprościej jest iść do najbliższego büfe – coś w
rodzaju kiosku z przekąskami, będącego za
razem czymś w stylu lokalnego monopolowego
(dość ubogo zaopatrzonego).

Turcy lubią patrzeć na morze. Często można
spotkać się z takim obrazkiem: na pobocze
zjeżdża samochód, wysiada z niego samotny
facet, patrzy na morze przez 20 min, po czym
wsiada do auta i jedzie dalej. Wieczorem wygląda
to tak samo, tylko że facetów jest dwóch bądź
więcej i mają piwo. Butelek oczywiście nikt nie
zwraca, nikt też nie bawi się w szukanie
śmietnika. Butelka zostaje tam gdzie przestaje
być potrzebna, czyli na poboczu, bądź rzadziej,
ląduje rozbita na skałach – tylko pytam się
dlaczego takie miejsca kontemplacji muszą
zawsze znajdować się nad moim namiotem?

Monotonność drogi uśpiła we mnie poczucie
czasu. Obudziłem się dopiero stojąc jak głupi w
niedzielę pod konsulatem Iranu w Trabzonie.
Idealny timing. Nic to, miałem namiary na
świetni, tani, wypasiony i jedyny hostel w
mieście. Tylko czemu mnie to nie zdziwiło, że był
nieczynny i tylko pocałowałem klamkę? A
nocując u Murata zastanawiałem się nad
znalezieniem jakiegoś couchsurfera, ale nie,
hostelu mi się zachciało. Nic to, znalazłem sobie
przytulny hotelik na uboczu i następnego dnia
pojawiłem się w konsulacie. Tam miał pani dała
mi formularz do wypełnienia i kazała wrócić za
godzinę. Po godzinie stałem z formularzem pod
konsulatem, tym razem nie byłem jednak sam.
Po za mną była para Rumunów, Japończyków
(też zroweryzowanych) oraz dwóch studentów z
Polski. Od razu nastąpiła integracja i po
załatwieniu wszelkich formalności udaliśmy się
do banku opłacić wizę a następnie już tylko w
towarzystwie mych rodaków udaliśmy się na
plażę oddać się typowo polskiej czynności.

Z wizą w ręku mogłem opuścić wybrzeże i
skierować się w głąb kraju. Wpierw udałem się
jednak zobaczyć Monastyr Sumela, polecony mi
przez spotkanych autostopowiczów. Jest to jedna
z większych atrakcji regiony więc nie zdziwiło
mnie nawet jak sprzedawczyni w miejscowym
Büfe próbowała zagadnąć do mnie w kilku
językach, mojego jednak nie znała. W
miejscowości Maçka z której prowadzi droga do
Monastyru pełno jest naganiaczy oferujących
podwózkę pod samo wejście. Można oczywiście
zabrać się tam autostopem, bądź jak ja rowerem.
Wejście kosztuje 8 lir i pomimo że zwiedzania za
wiele tam nie ma, to warto się wykosztować.
Budowla jest dosłownie wkuta w skalne zbocze i
aż trudno sobie wyobrazić jak przed wiekami w
ogóle udało to się osiągnąć bez dostępu do
nowoczesnych maszyn.

Tego samego jeszcze dnia postanowiłem
pokonać najbliższa przełęcz… której jak się
okazało nie było. Zamiast niej zastałem tunel
nieco ułatwiający sprawę. Jednak pomimo tego
ułatwienia na szczycie byłem dopiero o zmroku,
co skutkowało nocnym zjazdem. 15 km zjazdu
po ciemku to ciekawe doznanie. Na samym dole
w miejscowości Torul, moja lampka wykazała się
wyczuciem i najzwyczajniej w świecie
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rozładowała się. Nie chcąc szukać po ciemku
miejsca na nocleg rozbiłem się w środku miasta
nad rzeką. Jakiś młody turek uparcie chodził ze
mną w czasie gdy ja rozstawiałem namiot i
namiętnie filmował komórką każdy maszt, każdy
śledź który wbiłem. Nie chcąc stać się miejscową
atrakcją zwinąłem się wcześnie rano i ruszyłem
dalej, zdobywać kolejną górę. Dzień nie sprzyjał,
ciągle lekko mżyło a na domiar złego okolica w
jakiej się nalazłem była dość przygnębiająca.
Wszędzie dookoła tylko skały we wszystkich
odcieniach szarości. Jechało się paskudnie, na
domiar złego nim wyżej tym bardziej padało. Dla
urozmaicenia czasem deszcz zmieniał się w śnieg
bądź grad. Na szczęście po zjechaniu w dół
przestało padać a ja mogłem zdjąć z nóg
reklamówki, chroniące me nogi przed
przemoczeniem. Jeszcze tylko zamieniłem
przemoczone rękawiczki na świeżą parę
skarpetek i mogłem ruszyć dalej w stronę miasta
Bayburt – jedynego dużego i w zasadzie
jedynego miasta w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów. Pogoda zaczęła się poprawiać a wraz
z nią mój humor. Znowu zachciało mi się jechać.

Grzejąc się na przystanku, korzystając z
pierwszego słońca od dwóch dni, miałem okazję
pogadać z Mahmetem, żwawym 75 letnim

staruszkiem. Pomimo obopólnych braków
językowych udało mi się dowiedzieć wiele
ciekawych rzeczy o okolicy i nim samym.
Mahmet utwierdził mnie w podejrzeniach, że
każdy dorosły Turek pracował kiedyś w Europie.
Pokrzepiony słońcem i rozmowa ruszyłem
zdobywać kolejną, mam nadzieję ostatnią
konkretną przełęcz. Na pożegnanie z długimi
podjazdami, mogłem z samego szczytu
obserwować wspaniałą panoramę całego pasma
górskiego. Dalsza droga do Erzurum można
powiedzieć, że się odbyła. Szeroka,
wielopasmowa droga o zerowym natężeniu ruch
prze kolejne pustkowia nie powalała. Zwalczać
nudę pozwalały mi tylko słuchawki na uszach.
Pokręciłem się po mieście dwie godzinki i
stwierdziwszy że nie ma tam nic ciekawego
ruszyłem dalej w drogę. Jedyne co wyniosłem z
tej dwugodzinnej wycieczki to łyżka, gdyż w
przeciągu dwóch tygodni udało się mi zgubić już
dwie.

Ponownie wjeżdżam w góry. Nieświadomy
tego, jakiego psikusa sprawiła mi mapa pnę się w
górę, pomimo późnej pory. Dopiero widząc
tabliczkę informującą, że znajduje się na
przełęczy 2330 m n.p.m. w głowie zapala mi się
żaróweczka. Przecież tu nie miało być tej
przełęczy, a jeśli już to 30 km dalej i niższa o
200m! Skutkiem tego małego żarciku
austriackich kartografów przyszło mi nocować
wysoko w górach i pomimo ubrania się w
wszystko co miałem z wytęsknieniem
wyczekiwałem poranka. Z rana czym prędzej
ewakuowałem się w niżej położone partie gór i
kontynuowałem jazdę w stronę jeziora Van.

Coraz lepiej szło mi ignorowanie młodzieży,
która korzystając z okazji, że się zatrzymałem
bądź jechałem nieco wolniej leciała w moją
stronę z wyciągniętymi rękami krzycząc „Mony,
mony”. Żadnej „mony” oczywiście nie było, w
związku z czym parę razy w moją stronę
poleciała wiązanka (dedukuję, bo co innego
mogli by krzyczeć) a nawet raz kamień.
Szczególnie wzruszył mnie jeden chłopiec,
goniący mnie swoim rowerkiem na gołych
obręczach liczący pewnie, że swym heroizmem
dorobi się kilku lir.

Będąc dzień drogi od jeziora, zamyśliłem się
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tak bardzo że nawet nie zauważyłem, kiedy źle
skręciłem i zacząłem kierować się w przeciwnym
kierunku. Z moją wrodzoną niechęcią do
zawracania, począłem piąć się ponownie w góry,
nie wiedząc gdzie dokładnie jestem. Dopiero
późnym południem zdołałem określić się za
pomocą mapy i wyszło mi, że jestem 20 km od
drogi którą jechałem dwa dni wcześniej.
Oczywiście nie wróciłem na nią tylko
pojechałem w przeciwnym kierunku. Miałem
okazję jechać przez krainę, gdzie nawet asfalt i
szkoły nie sięgają a stałymi użytkownikami drogi
poza jakże oczywistymi samochodami były stada
owiec oraz wszędobylskie dzieci. Zapatrzony na
otoczenie, podczas zjazdu, za późno
zreflektowałem, że wjechałem na świeży asfalt.
Tu należy przedstawić jedną z technik kładzenia
asfaltu. Na byle jak przygotowaną powierzchnię,
kładzie się cienką, góra centymetrową warstwę
asfaltu i wszystko posypuje kruszonką, nie
przejmując się specjalnie ubijaniem tego
wszystkiego. Rezultat był tak, że kamyki leżały na
poboczu a środkiem drogi prowadziła rzeka,
czarnej mazi, w którą oczywiście pełnym pędem
wjechałem. Dwie godziny zeszło mi na
skrobaniu opon, roweru i samego siebie.
Szczęśliwie, kilka dni wcześniej, na opuszczonej
stacji benzynowej przywłaszczyłem sobie
reklamówkę nasączonym alkoholem chusteczek
do rąk. Zeszła cała. Ale tylko dzięki nim udało
mi się przywrócić sprzęt do stanu używalności.
Pomimo tego jeszcze przez 10 kilometrów
zasysałem z drogi wszystkie kamyki i strzelałem
nimi dookoła.

Wieczorem leżąc w namiocie usłyszałem jak
przejeżdżający obok samochód cofa zapewne
utwierdziwszy się w przekonaniu, że faktycznie
widział namiot odjeżdża. Kiedy pół godziny
później wyszykowany do snu raczyłem się
lekturą, usłyszałem jak samochód powracając
oznajmiają swoją obecność klaksonem.
Wygramoliłem się z namiotu i widzę idącego w
moim kierunku Güvena, który przekonuje mnie,
żebym spał u niego. Po raz pierwszy spakowanie
się zabrało mi tak niewiele czasu. Podczas
kolacji, w towarzystwie sąsiada Güvena,
znającego co nieco angielski dowiaduję się że
powodem zgarnięcia mnie z drogi były wilki –
ponoć występujące w tutejszych górach.

Zaraz po śniadaniu mój gospodarz zawiózł
mnie pokazać swój mały biznes (zajmuje się
zaopatrywaniem okolicznych rolników w
maszyny) a już chwilę potem pedałowałem na
południe.Akurat kiedy zacząłem rozmyślać o
przerwie obiadowej natrafiła się świetna okazja 
połączenia konsumpcji ze zwiedzaniem wiejskiej
szkoły podstawowej. Co ciekawe cała trójka
nauczycieli była z importu (Izmir oraz okolice
Stambułu). Byli niezwykle sympatyczni,
nakarmili mnie i oprowadzili po swoich klasach
– a było ich trzy. Pierwsza oraz łączone druga z
trzecią i czwarta z piątą. A wszystko to odbywało
się długo po dzwonku na lekcje, podczas gdy
dzieci grzecznie czekały w klasach. Nie
ujechałem nawet kilometra gdy znowu zostałem
ściągnięty z drogi, kolejny çay, kolejny
poczęstunek. Z trudem po tym wszystkim, z
brzuchem przy ziemi dobrnąłem przed
zachodem nad długo wyczekiwane jezioro Van.

Nie cierpię tych małych bestii, szczególnie
kiedy z mozołem wspinam się pod górę. Kiedy
wdrapując się na kolejne wniesienie widzę już z
daleka jak te potwory zbroją się w kamienie i
patyki to mnie krew zalewa. Początkowo na ich
widok zatrzymywałem się, i sam zaczynałem
zbierać amunicję z pobocza, lecz szybko
przekonałem się, że zadowala ich rzucanie
kamieni pod koła to też przestałem odpowiadać
ogniem i nauczyłem się ich ignorować. Gorzej
było kiedy wieszali mi się na sakwach lub
zaczynali je okładać witkami bądź o zgrozo
połamanymi kawałkami PCV. Sprzętu niszczyć
sobie nie pozwolę to też zawsze miałem gdzieś
zachomikowany kamyk na czarną godzinę.
Aczkolwiek jednemu młokosowi należy się
medal z wytrwałość. Skubany biegł za mną 300
metrów pod górę waląc uparcie jakąś witką po
mojej sakwie. Pomimo że starałem się go
odpędzić niczym natrętną muchę ten ciągle
wracał. Takie zachowanie spowodowało, ze
całkowicie zacząłem ignorować młodzież. Wiem,
że jeśli odpowiem na ich ulubione zawołanie
„helo turist, wots jor nejm” bądź tylko zerknę
nieopatrznie w ich stronę, zaraz w moją stronę
poleci „mony, mony” a zaraz za nim niechybnie
kamienie. Zaczynam powoli dochodzić do
wniosku, że połączonej siły słów „helo, mony,
mony” uczą ich w szkole. Za to nieco starsza już
młodzież krzycząc „helo: nie ma zamiaru
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wysępić pieniędzy a jedynie zrobić sobie fotkę,
bądź pooglądać rower. Granica wieku między
dwoma typami młodzieży jest dość płynna i
trudno czasami rozróżnić intencję wołającego.
Najlepszym sposobem na zapewnienie sobie
spokoju jest wejście w interakcję z dorosłymi,
wtedy ta zła dzieciarnia spuszcza z tonu i o wiele
łatwiej wyłowić z tłumu tych przyjaźnie
nastawionych.

A w interakcję można wejść na wiele
sposobów- np. iść do fryzjera. Tym, który
wybierają się w te rejony odradzam przed
wyjazdem wizytę u krajowego.. Tu na miejscu
zrobią to 3x taniej, 3x szybciej i 3x fajniej.
Ogólnie integracja z miejscowy odbywa się
nieprzerwanie. Herbata leje się strumieniami,
łupinki słonecznika znaczą mój szlak a ręka już
boli od bez ustawicznego pozdrawiania. W
czasie jednego z postojów, kiedy to zostałem
ściągnięty z drogi przez miejscowych robotników
na śniadanie, okazało się że sam jeden im nie
wystarczę i nim zdążyłem wypić łyk herbaty już
zagarnęli z drogi parę szwajcarów. W grupie w
końcu raźniej. W trakcie wesołej rozmowy
wyszła jednak pewna niesprawiedliwości tego
świata. Marco i Nathalie są posiadaczami
trzymiesięcznej wizy do Iranu, podczas gdy ja…
mieszkaniec gorszej części Europy jedynie 15
dniowej. Nie mniej miło było wreszcie spotkać
jakiś podróżników.

Dobrze jest mieć ze sobą prażone pestki
słonecznika, które nota bene stały się moja
obsesją – szczególnie te o smaku ostrej papryki,
które to spożywam takie ilości, że język mam
nieustanie cierpki. Kiedy rozmowa się nie klei,
wystarczy poczęstować rozmówcę i przez
kolejnych kilkanaście minut już bez krępującej
ciszy można zanieczyszczać okolicę łupinkami
po pestkach.

Objechanie jeziora Van zajęło mi nieco mniej
czasu za sprawą mojego wygodnictwa. Na wiele
kilometrów przed miastem Van, znalazłem sobie
miejsce na nocleg… i się rozmyśliłem.
Stwierdziłem, że za bardzo jestem na widoku i
ruszyłem dalej. Przez kolejne 60 km plułem sobie
za to w brodę bo już było tylko gorzej.
Wjechałem do aglomeracji Van. Na domiar złego
przede mną zaczynało zbierać się na burzę. Po

głowie zaczęła nawet pałętać się myśl, znalezienia
płatnego noclegu, ale wytrwałem – głównie
dlatego że swój limit na ten tydzień już
wyczerpałem. Po dwóch godzinach przebijania
się przez aglomerację wreszcie znalazłem
odpowiednie miejsce na namiot, który
rozbijałem przy podmuchach huraganowego
wiatru i w pierwszych kroplach nadciągającej
ulewy. Ledwo rozstawiłem namiot, ledwo do
niego wszedłem i opatuliłem się w śpiwór, wiatr
ustał, przestało padać a chmury rozwiały się. Zły
na siebie i pogodę poszedłem spać, olewając
kierownika pobliskiej cegielni, który zdaje się, że
próbował zaprosić mnie do siebie na nocleg.

Wbrew temu co wyczytałem w przewodniku,
w Turcji nie ma problemu z zakupami w
niedzielę. Ot sklepy są nieco krócej otwarte. Ja
tego dnia postanowiłem skusić się po raz
pierwszy na restaurację. Znajdując się w
najuboższej części Turcji można bez problemu za
12/15 zł zjeść całkiem konkretny obiad. Trzeba
się trzymać jednak pewnych zasad, które na
szczęście zostały mi już wcześniej przekazane
więc nie popełniłem na starcie grzechu
łakomstwa. Polega on na tym, że często na stole
poza zamawianą potrawą lądują wszelakie
przystawki, chleb czy ayran często z
tekstem”special for you my friend”. Oczywiście za
„special” opłatą o czym oczywiście nie jesteśmy
informowani. Najlepszym wyjściem jest po
prostu nie jeść tego za co nie ma się zamiaru
zapłacić. Po wszystkim kelner przyjdzie i policzy
nam za zamawiane danie i każdą napoczętą
przez nas przystawkę. Nie są to może jakieś
olbrzymie sumy ale grosz do grosza i mamy dwa
grosze plus kolejny grosz i mamy na nowe
kalosze.

Na drodze do Doğubeyazıt stanęła mi
przełęcz, najwyższa jak dotąd w tej podróży
(2640 m). W trakcie wspinania się, mijając
kolejny już w ciągu ostatnich dni posterunek
wojskowy, zostałem po raz pierwszy zatrzymany.
Przez pierwszych kilkadziesiąt sekund jedynie
wymienialiśmy między sobą grzecznościowe
pozdrowienia. Ani żołnierze nie wiedzieli co
dalej ani ja nie wiedziałem czego oni ode mnie
chcą. Nie byłem samochodem, nie miałem
rejestracji, nie pasowałem im więc do schematu.
Stali więc tak w kilku nad swoim arkuszem i
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dywagowali jak by mnie tu spisać. W końcu
jeden z nich wyszedł z inicjatywą i poprosił o
mój paszport. Rzucił tylko okiem na pierwszą
stronę i nawet nie sprawdzając wizy oddał go i
wesoło pozbywając się problemu (czyli mnie)
powiedział „go, güle güle”. Nie ujechałem za
wiele gdy z mijającego mnie samochodu
wysunęły się ręce, które wcisnęły mi cały karton
ciastek. Nim zdążyłem się odezwać, samochód
ruszył dalej trąbiąc na pożegnanie. Uzbrojony w
mnóstwo darmowych kalorii szybko
przeskoczyłem przełęcz (chyba nieźle się
wyrobiłem w ostatnich dniach bo nawet się
specjalnie nie zmachałem) i już wczesnym
popołudniem zalogowałem się w Doğubeyazıt. A
stąd już tylko 35 km do Iranu.

Turcja pożegnała mnie w nieciekawy sposób.
Kilka kilometrów przed granicą jeden z pasterzy
próbował wyłudzić ode mnie fajki. Gdy ich nie
dostał, zaczął za mną biec próbując dosięgnąć
mnie swoim kijem, gdy i to mu się nie udało
cisnął go we mnie. Kij wleciał mi między
szprychy, robiąc tam trochę zamieszania.
Zobaczywszy to rozzłościłem się nie na żarty.
Wyciągnąłem kij spomiędzy szprych, zawróciłem
i niczym ułan na swoim rumaku popędziłem z
nowo nabytą bronią w ręku na tego idiotę. Role
się odwróciły, teraz on uciekał a ja go goniłem.
Niestety zbiegł z utwardzonej drogi,gdzie nie
miałem szans go dogonić i nawet ciśnięta w
niego moja broń, nie zdołała zaprowadzić
sprawiedliwości. Zły ruszyłem w stronę granicy.

IRAN

W kolejce spotkałem Marka, archeologa
jadącego do pracy do Afganistanu. Miał tam się
zająć ratowaniem od zapomnienia świątyni,
która miała nieszczęście zostać odkryta w
miejscu powstawania drugiej co do wielkości
kopalni miedzi na świecie, stawianej przez
Chińczyków. Po odstaniu swojego po Tureckiej
stronie, przyszła kolej na Irańskich
pograniczników. Po okazaniu paszportu
pierwszemu z nich, ten przywołał stojącego obok
mężczyznę, który zaprowadził mnie do
terminalu gdzie odbywała się kontrola. Omijając
długą kolejkę oczekujących na rewizję,
podeszliśmy do kolejnego strażnika. Długo
dywagowali nad moim paszportem a ja byłem

święcie przekonany że zastanawiają się co zrobić
z moim rowerem. Po chwili dostałem pieczątkę,
zostałem przeprowadzony przez bramki i
dopiero w tym momencie zorientowałem się, że
najzwyczajniej w świecie, zostałem oddany w
ręce mafii przygranicznej i to nie przez żadnego
z naganiaczy tylko przez najzwyklejszego oficera
służby granicznej. Moje przypuszczenia się
potwierdziły gdy opuściwszy terminal zażądano
ode mnie 10 euro za usługę. Rozpoczęła się
dyskusja. Po chwili zaczęło robić się nerwowo, na
szczęście przezornie schowałem do portfela tylko
5 dolarów, więc udowodniwszy że nic więcej nie
mam ostatecznie wytargowałem te 5 dolarów + 5
lir w bilonie jakie mi jeszcze zostały. No cóż, za
swoją głupotę zapłaciłem frycowym. Może gdyby
nie był zaaferowany rozmową z Markiem
wcześniej zorientował bym się co się święci. Złe
dobrego początki. Przynajmniej ominąłem
godzinę stania w kolejce na końcu której czekała
by mnie kontrola moich sakw. Tylko za jaką
cenę?

Zaraz po wyjściu z terminalu obskoczyło
mnie kilku koników, czarując mnie
niebotycznym kursem będącym niemalże
pięciokrotnością oficjalnego. Zażądałem więc
żeby mi pokazali ile mi dadzą za 5 dolarów.
Oczywiście nie trzeba być Einsteinem by się
domyślić, że kurs nagle spadł, aczkolwiek ciągle
było to więcej niż bym dostał w kantorze.
Uzbrojony w kila groszy na drobne wydatki
ruszyłem w stronę Tabrizu.

Wraz z przekroczeniem granicy jak za
dotknięciem magicznej różdżki, temperatura
podskoczyła niemalże o 15 stopni.
Nieprzyzwyczajony do takich temperatur
miałem problem z aklimatyzacją. Za to po raz
pierwszy raz nie musiałem na noc ubierać się jak
na zimę a już od samego rana słońce rozgrzewało
namiot do niemożliwości.

Głównie z powodu gorąca, nie za bardzo
paliłem się do jazdy, dlatego gdy zatrzymał mnie
właściciel pobliskiej cukrowni i zaprosił do
swojego znajomego, weterynarza Akbariego
zgodziłem się od razu. Na herbacie się nie
skończyło, podczas gdy my rozmawialiśmy, jego
asystent skoczył do sklepu kupić mi coś do
jedzenia. Po posiłku Akbari zabrał mnie
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samochodem na objazdową wycieczkę po
okolicy. Po wycieczce był obiad i kolejna herbata
i już wiedziałem że tego dnia dalej już nie pojadę.
Tym bardziej, że zaalarmowani moją obecnością
studenci z miejscowej prywatnej szkoły, zaprosili
mnie do siebie. Wieczór minął nam na
rozmowach i wymianie informacji o naszych
krajach. Z tym że większość z tego co oni mi
mówili o Iranie już wiedziałem, natomiast oni
spijali mi z ust każdą informację o Polsce. A
informacja o tym, że w Polsce można mieć
dziewczynę, mało tego, że można ją poznać na
imprezie wywołała prawdziwą ekscytację. Zaczęli
żalić mi się, że oni o dziewczynach nie wiedzą
nic i się nie dowiedzą aż do dnia ślubu. Jako, że
ich ciekawość zaczęła wkraczać na mocno
osobiste doświadczenia (zresztą nie oni pierwsi i
ostatni się tym interesowali) delikatnie
skierowałem rozmowę na inne tory.

Rano dla odmiany miałem zajęcia z żeńską
klasą. Dziewczyny z początku nieśmiałe, z
czasem rozkręciły się. Szczególnie interesowało
je jak żyją ich rówieśniczki w Polsce.

Kilkanaście kilometrów przed Tabrizem
spotkałem Wolfganga prowadzonego przez

miejscowego kolarza. Szybko się do nich
dołączyłem i już 30 minut później siedzieliśmy w
restauracji obżerając się do niemożliwości.
Rachunku nie udało nam się uiścić. Nasz Irański
przyjaciel nie pozwolił nam na to a na
pożegnanie otrzymaliśmy jeszcze kilka łakoci.
Irańska gościnność czasem zaskakuje. Czy jest
inny kraj w którym sprzedawca poproszony o
wskazanie jakiegoś sklepu, zamknie swój kram,
zaprowadzi na miejsce i jeszcze kupi potrzebna
nam produkty na własny koszt?

W Tabrizie zostaliśmy dwa dni. Przez ten czas
zajmowaliśmy się głównie jedzeniem (czytaj :
rozbijaliśmy się po restauracjach i innych
przybytkach ustnej rozpusty). Pokręciliśmy się
trochę po mieście, nie omieszkawszy oczywiście
zahaczyć o słynną informację turystyczną.
Faktycznie popularny Nasser „zajebiście
wymiata po polsku”. Udzielił nam wiele
ciekawych informacji oraz pomógł załatwić
bilety na autobus do Rasht.

O 6 rano nocny autobus z Tabrizu wysadził
nas na dworcu w Rasht. Telepało całą drogę, nie
wspominając już o niesamowitym gorący
panującym wewnątrz – z tego wszystkiego

CCzzaasseemm,, ggddyy ssaammoottnnoośśćć ddoosskkwwiieerraa ((IIrraann))
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spałem nie więcej niż 3 godziny. Pomimo
zmęczenia i niebywałej wilgotności jaka zastała
nas na miejscy udało nam się zrobić tego dnia
ponad 140 km.

Wybrzeże morza Kaspijskiego jest co tu dużo
mówić: NUDNE. Zabudowane na całej długości
tak, że trudno spomiędzy budynków dostrzec
morze – jedna wielka wieś o długości kilkuset
kilometrów. Do tego ta wilgoć. Nie trzeba się
pocić, powietrze to zrobi za ciebie. Góry Elbrus
są naturalną przeszkodą dla chmur znad morza,
przez co klimat panujący na wybrzeżu
diametralnie odbiega od tego czego człowiek
mógłby się spodziewać po Iranie. To stąd
pochodzi większość Irańskich owoców i ryż.

Szczęśliwie następnego dnia opuszczamy tą
krainę wilgocią oraz ruchem samochodowym
płynącą i zaczynamy się wspinać. Pierwsze
kilometry to mordęga. Do pierwszego tysiąca
metrów pot lał się ze mnie jak woda z
dziurawego durszlaka. Przez zalane potem oczy
ledwo mogłem dostrzec wszechogarniającą
zieleń. Irańczycy uważają że jest to najbardziej
zielone miejsce na ziemi, trochę w tym przesady
ale w porównaniu do półpustynnego wnętrza
kraju jest w tym trochę racji. Droga z Chalus do
Karaj jest popularnym miejscem wypadów ludzi
z Teheranu i okolic. To też na każdym wolnym

skrawku pobocza można spotkać rozłożone na
kocach rodziny, wesoło sobie piknikujące. I to
mnie właśnie najbardziej zaskakuje w Iranie.
Irańczycy kochają spędzać wolny czas na
świeżym powietrzu piknikując, spacerując czy
też kontemplując przyrodę. Tylko dlaczego dla
90 % z nich ogranicza to się do rozłożenia koca
czy też namiotu 3 metry od drogi (nawet
ekspresowej) i tylko odwrócenia się od niej
plecami? I te śmieci. Na prawdę nie mogę
uwierzyć że im nie przeszkadza to że piknikują
na śmietniku, który zresztą sami tworzą. Dziwna
sprawa. Z drugiej strony można dzięki temu
załapać się na mnóstwo darmowych posiłków.
Wystarczy tylko zwolnić i dać się zaprosić.

Sielanka podjazdu wśród zielonych drzew nie
trwała długo, kolejnego dnia wjeżdżamy z
mgłowej dżungli (jak mówią na ten region
Irańczycy) na główną drogę i dajemy się porwać
przez sznur samochodów. Przez cały dzień
pniemy się w górę wyprzedzani przez sznur aut.
Jedziemy zielonym kanionem (trochę jak kanion
Tary) i cieszymy się że z każdym metrem robi się
chłodniej. Na wysokości 2600 m odbijamy od
głównej drogi, omijając tym samym tunel, i
wjeżdżamy na starą drogę. Podpinamy się tam
pod piknikujących Teherańczyków i napchawszy
swe żołądki rozbijamy się na nocleg by z samego
rana uderzyć na przełęcz. Jako, że przebito się z
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tunelem pod górą, nikt nie przejmuję się
utrzymywaniem starej drogi, to też pełno na niej
kamieni, błota i strumyków. Na sto metrów
przed przełęczą, śnieg zalegający na drodze
pozostawia już tylko wąską ścieżkę na samej
krawędzi. Pod samym szczytem drogi
dwukrotnie musimy przenosić nasze rzeczy
przez śnieżne jęzory spływające z góry po naszej
drodze, lecz traktujemy to bardziej jako
rozrywkę niż utrudnienie. Zjeżdżając z przełęczy
włączamy się ponownie do ruchu
samochodowego i kierujemy się w stronę stolicy.

Po drodze postanawiamy przenocować w
Karaj. Pomimo godzinnych poszukiwań udaje
znaleźć się nam jedynie dwa hotele. W jednym
nas nie chcą a drugi jest absurdalnie drogi. Za
namową Wolfganga zostajemy tam jednak na
noc. Żeby zrekompensować mi trochę wydatek,
Wolfgang zaprasza mnie do restauracji na obiad.
Pomimo pełnego żołądka staram się rano zjeść
absurdalnie dużo na śniadania- taka moja mała
zemsta za cenę pokoju.

Z Karaj do Teheranu jest rzut beretem to też
przed południem wjeżdżamy do miasta. Po
pożegnalnym koktajlu owocowym rozstajemy
się. Mój austriacki przyjaciel jedzie się promować
do swojej ambasady a ja udaję się na
poszukiwanie noclegu. Otwieram przewodnik,
wybieram najtańszy hotel i loguje się do pokoju.
Moje lokum nie ma okien a poza łóżkiem mieści
się tam ledwo co mały stoliczek – spartańskie
warunki ale tanio. Miła niespodzianka czekała
natomiast w drzwiach naprzeciwko. Okazało się
że mieszkają tam Adrian i Laura, moi Rumuńscy
znajomi których poznałem miesiąc wcześniej w
Trabzonie. Razem ruszamy na podbój miasta,
zahaczając między innymi o międzynarodowe
targi książki. Powiedzieć o nich że są duże to
wielkie nieporozumienie, one są OLBRZYMIE!
Stadion X-lecia przy nich to wiejski stragan.

Jednakże poza targami miasto to niczym
mnie nie zachwyciło. Jest duże, hałaśliwe i
potwornie nudne. Szybko zaczynam żałować
dnia przerwy, który sobie tu zrobiłem. Zaraz po
przedłużeniu wizy udaję się na poszukiwanie
środka ewakuacji i już wieczorem siedzę w
autobusie do Jazdu.

Co ciekawe za bilet zapłaciłem niecałe 40,000
riali co wyniosło mnie o ponad połowę mniej niż
bilet z Tabrizu do Rasht. Za tak niską ceną stał
autobus – mercedes z lat 70. Żeby nie było
jednak że po Iranie podróżuje prawie za darmo
warto nadmienić że opłata za rower to 100,00
riali.

Jazd w odróżnieniu od Teheranu jest
spokojnym miastem. I jest co w nim oglądać,
włóczę się kilka godzin po labiryncie uliczek
ciągnących się wśród starej zabudowy. Poza
samym starym miastem wrażenie robi Silk Road
Hotel w którym się zatrzymuję, bardzo
klimatyczny urządzony w tradycyjnych
zabudowaniach z ogródkiem w patio z bardzo
przystępnymi cenami. I co najważniejsze,
dormitorium mają urządzone w piwnicy, gdzie
panuje bardzo przyjemna temperatura – nawet w
dzień.

Z Jazdu wyruszam w stronę Esfahanu, gdzie
czekają już na mnie Mahdy i Yasaman. W ciągu
dnia temperatura jest niemal powalająca. Jazda w
takich warunkach z wiatrem w plecy była by
samobójstwem, szczęśliwie ten jednak wieje mi
w twarz (co raczej rzadko zdarza mi się uważać
za szczęście). Szkoda tylko, że ta klimatyzacja ma
ustawioną temperaturę +30. Dobrze że słońce
często chowa się za chmurami dzięki czemu z
„potwornie” gorąco co jakiś czas robi się „tylko”
gorąco. Kawałek za Jazdem robię sobie przerwę
w Meybod, zachęcony znakiem sugerującym, że
mogę znaleźć tam ciekawą starówkę. Jednak
poza samymi tradycyjnymi zabudowaniami
największe wrażenie robi na mnie odkrycie
zejścia do jednej z odnóg miejskich
(tradycyjnych) wodociągów gdzie panuje znośna
temperatura a woda jest o przynajmniej 20 C
chłodniejsza od tej w moich w sakwach.

Po opuszczeniu miasta klimatyzacja zepsuła
się i zaczęło sypać z niej piaskiem co szybo
wymusiło na mnie kolejną przerwę na arbuza,
aczkolwiek arbuz z piaskiem nie jest już tym
samym arbuzem (szczególnie gorący arbuz). Na
szczęście awaria nie trwała zbyt długo i mogłem
ruszać dalej. Droga zaczęło się powoli wznosić,
co mogłem zauważyć jedynie spadkiem
prędkości do 10 km/h, gdyż wszechogarniająca
płaskość nie pozwalała znaleźć żadnego punktu
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odniesienia – i tak przez pół dnia. Jest to bardzo
męczące, nie tyle fizyczni co mentalnie.

Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania
samochodu z rejestracją PL na Irańskiej pustyni?
Niskie. A jakie jest prawdopodobieństwo, że ten
samochód zatrzyma się obok mnie? Jeszcze
niższe. Toteż wielkie było moje zdziwienie gdy
podniósłszy głowę znad świeżo nasmarowanego
łańcucha, ujrzałem takowy spokojnie stojący
sobie na poboczu raptem 50 m ode mnie. Szybko
podjechałem doń i rzuciłem „dzień dobry”.
Równie dobrze mogłem jednak przywitać się w
Suahili. Ostatnią rzeczą jaką wnętrze samochodu
się spodziewało to usłyszenie języka polskiego ze
swojego zewnętrza. Dopiero powtórzenie zwrotu
grzecznościowego wywołało poruszenie.
Okazało się że wnętrze samochodu zawiera
sympatyczną grupę polaków szukających akurat
bocznej drogi na pustynię. Poratowali mnie
zimnym napojem oraz dwiema zapasowymi
flagami, w zastępstwie mojej już mocno
niereprezentatywnej. Miło było znów użyć
swojego ojczystego języka, gdyż ostatnimi
dniami nawet w myślach zaczynałem gadać do
siebie po angielsku. Pośmialiśmy się trochę z
Martyny Wojciechowskiej (sorry Martyna) i
rozstaliśmy się ruszając każde w swoją stronę.

W połowie wzniesienia (to już ten moment
kiedy wzniesieniami zaczynam nazywać 500
metrowe podjazdy) spotkałem Judith, która
obierała dla mnie pomarańczę. Judith
przyjechała z Niemiec w interesach i chwilę
wcześniej zauważyła mnie. Postanowiła się
zatrzymać i przygotować dla mnie mały
poczęstunek. Tuż przed Judith spotkałem
Mohammada, który zaprosił mnie na noc do
prowadzonego przez siebie guest housu. Nie
miałem w planach płacenia za nocleg w
najbliższych dniach ale że u mnie zawsze były
problemy z asertywnością takoż po dwóch
godzinach siedziałem już na dywanie w pokoju
dziennym i delektowałem się kolacją. Rodzina
Mohammada jest bardzo sympatyczna, a on sam
jest bardzo dumny z tego że jego dom opisany
jest w Lonely Planet.

W czasie śniadania z tv rozbrzmiał dżingiel i
rozpoczęły się wiadomości. Z głębi studia do
pulpitu, stanowczym krokiem zaczęła się zbliżać

prowadząca. Na ten czas musiałem
zainteresować się najbliższą ścianą. Damski
Darth Vader nie chciał opuścić mojej wyobraźni
już do końca posiłku. Pobyt w domu
Mohhamada, w porównaniu z innymi guest
housami w Iranie należy do tych droższych.
Oczywiście mój gospodarz rozumie potrzeby
turystów budżetowych dlatego też zaproponował
mi abym to ja podał cenę. Zasugerowałem 25 %
rabat (jakoś nie miałem serca skąpić za bardzo).
Mohhamad kilkukrotnie upewniał się czy aby ta
cena jest dla mnie odpowiednia i aby nie wyjść
na rozrzutnego europejskiego turystę,
poprosiłem o wliczenie w cenę litrowej butelki
etanolu do mojej kuchenki. Zapłaciłem 25 zł.

Po dotarciu do Esfahanu okazuje się, że
Mahdy i Yasaman goszczą również Lari z Brazylii
i Harpera z Kanady. Jeszcze tego samego
wieczora udaliśmy się na kolację do rodziców
naszych gospodarzy. Irańczycy na ulicy a ci sami
ludzie w domu to dwa różne narody. Chociaż
alkohol jest zakazany, i tak produkuje się go
pokątnie. To też na kolacji było nie tylko wino
ale i koniak Esfahańskiej produkcji. Do późna w
nocy siedzieliśmy, grając w różne gry i
wymieniając się ciekawostkami na temat swoich
krajów. Głuchy telefon zyskuje na atrakcyjności
jeśli każdy z graczy mówi w innym języku. W
sumie w trakcie trzech dni spędzonych w
Esfahanie większość czasu przeznaczyliśmy na
wygłupy, wywołaliśmy nawet małe zamieszanie
gdy pewnego wieczoru na głównej ulicy miasta
przez 30 minut zajmowaliśmy się tylko i
wyłącznie przyjmowaniem głupich min i póz.

Ostatniego dnia opuściła nas Lari z
Harperem, ja postanowiłem zostać jeszcze dzień
dłużej i korzystając z okazji zrobiłem sobie
szybką rundkę po mieście by odhaczyć
najważniejsze atrakcje. Gdy już wracałem, nagle
zmaterializowały się przede mną drzwi, które
teleportowały mnie na ziemię. Mi na szczęście
poza kilkoma obtarciami nic się nie stało, drzwi
natomiast zyskały nową krzywiznę. Kierowca
początkowo chciał zrzucić winę na mnie, a moja
próba przekonania go, że należy spojrzeć w
lusterko przed wyjściem z samochodu została
skwitowana zdaniem „This is Iran”. Nie dałem
jednak zrobić z siebie kozła ofiarnego a że
bariera farsi – polsko/angielski była nie do
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przebicia konieczne było wezwane policji. Ta gdy
już przyjechała w minutę osiem załatwiła sprawę.
A jak? Tego nie wiem bo mówili tylko po
swojemu. Trochę się pośmiali, zagadali do
kierowcy, po czym on mnie przeprosił i pojechał
w swoją stroną a ja w swoją stronę. Żeby jednak
zwrócić trochę honoru sprawcy muszę zaznaczyć
że przez całe zdarzenie zachowywał się
kulturalnie (bardzo kulturalnie próbował
wyłudzić ode mnie pieniądze) i co chwila
dopytywał się czy aby na pewno nic mi ani mojej
maszynie się nie stało.

To nie była moja pierwsza taka przygoda w
Iranie. W Teheranie zostałem potrącony przez
samochód, szczęśliwie byłem wtedy spieszony a
auto tak zdezelowane tak że cała sprawa została
zakończona przez mój autograf w postaci
odcisku mojej pięści zaraz obok wgniecenia po
mojej nodze. Zresztą o kierowcach w Iranie
można by napisać całą książkę. Skręcanie z
lewego w pasa w prawo to standard i można być
pewnym że będą do samego końca starali się

staranować rowerzystę będącego na ich drodze
(bądź faktycznie to zrobią – nigdy nie wiadomo).
Jedno jest pewne, próba jazdy zgodnie z
przepisami skończy się szybką wizytą w szpitalu.

Czasem jest taki dzień kiedy wieje ciągle w
twarz. Bywa, da się przeżyć. Kiedy jednak zdarza
się taki tydzień to już lekka przesada. Gdyby to
był wiatr to można by jeszcze przymknąć na to
oko, ale to była wichura a w zasadzie WIATRU. Z
każdym pokonanym kilometrem coraz bliżej mi
było do zrozumienia, dlaczego górale piją i
wieszają się gdy wieje halny. Cała radość z jazdy
wywiewana jest w kilka sekund po ruszeniu.
Wbrew pozorom jednak, ten tydzień był
rekordowy pod względem dystansu. Bo cóż
można innego robić jak powoli brnąć do przodu.
Atrakcji pod drodze nie za wiele, a i każdy postój
to czapki z głów (dosłownie). Nie ma co siedzieć
i ze łzami w oczach z Wiatru się kłócić (bo i
schować się nie ma gdzie) lepiej już jechać i
wywiewać wilgoć ze spojówek na rowerze.
Chociaż czasem, dla nie poznaki Wiatru zmienia
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kierunek i jak już zawieje w plecy to aż mi się
biegi kończą. Mam wrażenie, że Wiatru to taki
chochlik co siedzi na pobliskim szczycie, z
dżojstikiem do sterowania przepustnicą w ręku. I
czeka taki chochlik aż wrzucę wyższy bieg; i
otwiera przepustnicę na maksa; i Wiatru
przybywa ze zdwojoną mocą. I ja już wiem, że
bawi się ze mną, bo jak tylko zredukuję, Wiatru
robi sobie przerwę i tylko patrzy jak podkręcę
tempo żeby znów mnie sponiewierać. I tak
mijają dnie. Rano się budzę, cicho spokojnie,
wsiadam i kręcę pierwsze 10 km z radością jak to
rower sam jedzie. Ale nie. Przychodzi Wiatru i
mówi „No pasaran! !” – a ja mu na to że „Si,
pasaro” i już do wieczora tańcuje po drodze,
rzucany przez wiry ciskane przez Wiatru za
mijające mnie TIRy.

Po 25 kilometrach pięknej, szerokiej drogi,
którą nacieszyć się nie mogłem z powodu
chwilowego braku Wiatru, mój mózg zaczął
powoli przetwarzać dane. Możliwe, że jeszcze nie
wyszedłem ze spowolnienia spowodowanego

przez szpital psychiatryczny, w którym się z rana
zatrzymałem. I jadę sobie tak pod górkę i
przetwarzam te dane i na szczycie mi wyszło, że
jednak złą drogą jadę. I wracam się 25 km do
ronda. Podczas powrotu do ronda uciąłem sobie
z Wiatru pogawędkę na temat sensu życia. Ale co
ja poradzę jak na mapie stoi by główną drogą
jechać. A jakoś mi przez myśl nie przeszło że
dwupasmowa droga co by niejedną Polską
ekspresówkę onieśmieliła jest zwykła
drugorzędną a z kolei moja krajówka wąska i
dziurami naznaczona. Nic to, jadę dalej i obiadu
mi się zachciało. Ale jak tu cebule pokroić kiedy
noża brak? Skubany został w trawie 10 km
wcześniej jak się do pomarańczy dobierałem. A
Wiatru mówi, nie jedź, nie wracaj, tani był, nie
warto. Ale ja mu na to fakaj się i pojechałem. I
rezultat tego był taki, że ze 140 km
przejechanych tego dnia posunąłem się do
przodu zaledwie o 70 km. Te 140 km udało mi
się zrobić gdyż Wiatru zdaje się czuć respekt
przed najznamienitszą postacią w Iranie, co z
każdego banknotu straszy, i omija szerokim
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łukiem jego rodzinne miasto Khomeyn.

Dojeżdżając do Arak, miasta ciężkim
przemysłem stojącego, teren zrobił się
przerażająco płaski i przerażająco rolniczy. Jak
okiem sięgnąć po horyzont nic tylko pola i pola.
Przejeżdżam przez Farmahin, rodzinne miasto
Amira Kabira. Lokalsi twierdzą, że ta ziemia
rodzi najinteligentniejszych ludzi w Iranie. Czy
to prawda? Nie wiem, ale faktem jest, że to tu
moje migowe Farsi jest najlepiej rozumiane.

Jakieś 70 km za Arak, podczas opłakiwania
połówki melona, którą Wiatru zakosił mi nie
wiadomo kiedy, zaczepił mnie Ali. Proponował
mi nocleg z małym szkopułem. Szkopuł był mały
lecz długi. Ali mieszka w Arak. Jednak po jego
zapewnieniach, że następnego dnia odstawi mnie
z powrotem w to samo miejsce, szybko
zapakowałem się do jego Mazdy, upchawszy
uprzednio rower między rdze a pióra. Bo Ali
pracuje w biznesie drobiarsko-złomiarskim i
wbrew moim podejrzeniom da się z tego dość
godnie żyć. Jest to biznes rodzinny. Pod Arak
znajduje się złomo-ferma, na której hoduje się
kurczaki, które to są każdego dnia ładowane na
pakę i ruszają na objazd pobliskich wiosek, gdzie
są wymieniane na złom (jak i tworzywa
sztuczne). Na wieczór auto pomniejszone o
ptactwo a powiększone o śmietnik wraca na
złomo-fermę gdzie wszystko jest rozładowane,
ważone a następnie sprzedane z zyskiem w
skupie.

Żonie Alego chyba się nie spodobało, że
zaprasza do domu gościa, zamiast zająć się
sprawami ich nowo nabytego mieszkania, bo na
noc przenosimy się do domu jego ojca. Do późna
w nocy oglądamy amerykański wrestling,
ulubiony program mojego gospodarza.
Oczywiście program leci z kosmosu do talerza na
dachu domu, który ojciec Alego jako szanujący
się były policjant nabył, mając w poważaniu
nielegalność całego przedsięwzięcia. Zresztą w
Iranie ciężko być legalnym. Nielegalne jest
wymiana waluty na ulicy, nielegalny jest
facebook, nocowanie turystów oraz bycie
nocowanym, sprzedaż alkoholu oraz wiele
innych rzeczy. A jednak ludzie są tylko ludźmi i
swoje zachcianki mają.

Albo źle zrozumiałem Alego albo to drugie,
bo następnego dnia rano podrzucił mnie na
przedmieścia Arak i życzył dobrej drogi. No i po
raz kolejny się cofnąłem.

Dla odmiany postanowiłem jechać do
Hamedanu inną drogą. Kawałek za Malayer
natrafiam na znak kierujący mnie do ruin zamku
Nushijan. Więc czemu by nie odwiedzić? I tu
muszę przyznać, że jak na jeden z ważniejszych
zabytków Iranu, zamek przedstawia się nader
żałośnie. Całe zwiedzanie zajęło mi jedną minutę
i to tylko dlatego, że zrobiłem kilka fotek tego
obrazu nędzy i rozpaczy. Zastanawiał mnie sens
postawienia nad wszystkim dachu, skoro i tak
tego nikt nie pilnuje i można sobie chodzić
chociażby i po murach, czy też bazgrać po
ścianach. Jedyną atrakcją jaką tam zostałem to
pokazowe wyścigi konne. Szybko się
ewakuowałem i walcząc z Wiatru powoli
zacząłem się ślimaczyć do Hamedanu. Na 20 km
przed miastem, zlitował się nade mną jakiś
dziadek, zapakował do samochodu i zawiózł do
siebie do domu na obiad po czym odstawił do
hotelu.

Strasznie zwlekałem z opuszczeniem
Hamedanu, przez co przegapiłem poranny
spokój. Jako, że Wiatru ciągle dokazywał często
robiłem sobie przerwy i jedna z nich wypadła mi
w małej wytwórni rur PVC. Takiej okazji nie
mogłem przegapić i przez następną godzinę
kręciłem się po zakładzie wtykając swój nos
gdzie popadnie. Najbardziej interesował mnie
system odzysku energii w postaci małych
czajniczków poustawianych na wszelkich
możliwych elementach grzewczych (pewnie
dlatego że byłem spragniony).

Doszły mnie słuchy, że Jaskinie Ali Sadr wcale
nie są najpiękniejsze a w poszukiwaniu tych naj
trzeba udać się nieco bardziej na północ. A że to
raptem 100 km dalej, postanowiłem więc
empirycznie doświadczyć i odwiedzić zarówno
Ali Sadr jak i Katale Khor.

Największą niespodzianką po dojechaniu do
jaskiń Ali Sadr była możliwość wynajęcia domku
za jedyne 100 000 riali. Nigdy nie mogę
zrozumieć czym kierują się Irańscy hotelarze
ustalając cennik. Czasem za bezcen można
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przespać się w luksusowym apartamencie a
innym razem płaci się irracjonalnie dużo za
niewygodne łóżko, w dodatku bez dostępu do
łazienki. Nie to żeby ten domek był zaraz jakiś
luksusowy, ale zdecydowanie wart swojej ceny.
Przed wejściem do jaskini stała dumna tabliczka
informująca że jest to najpiękniejsza wodna
jaskinia na świecie. Zwiedzanie polegało na
krótkim spacerze kładką do małej przystani,
gdzie po zapakowaniu luda do łódek rozpoczął
się półgodzinny „rejs”. Faktycznie jaskinie
niczego sobie ale fakt ubezwłasnowolnienia w
łódce trochę psuł efekt.

W drodze do Katale Khor zapędziłem się pod
większą bazę wojskową. Co 200 m strażnica i tak
przez 8 km. I tak ci wszyscy źli żołnierze rzucali
cały czas we mnie, i zamach za zamachem. I
machali tak do mnie rzucając pozdrowieniami że
aż mnie ręka od odmachiwania rozbolała. A
myśliwce co chwile przelatywały nam nad
głowami. Nie ma co, męczące są kontakty z
wojskiem. Szczęśliwie moja droga odbiła na
północ i już do samych jaskiń otaczały mnie
wyłącznie rolnicze klimaty. O ile Ali Sadr mogą
pozostawić człowieka pod wrażeniem, to już
Katale Khor zwiedza się ze szczęką przy ziemi. I
dziw mnie bierze dlaczego te pierwsze są o wiele
bardziej popularne. Rozumiem, że łódki
zachęcają do leniwego zwiedzania ale to tak
jakby zbierać z ziemi obite jabłka podczas gdy
drzewo obok obwieszone jest kilogramami
świeżych i soczystych owoców.

Podróżowanie po Iranie jest proste, łatwe i
przyjemne… i tanie. Wystarczy czasem rzucić
kilka pochwalnych słówek w farsi i już gratisy
sypią się ze wszystkich stron. Czasem nawet nie
trzeba się odzywać – wystarczy być
obcokrajowcem i już samo to jest podstawą do
darmowego obiadu. Podstawowa zasada
podróżowanie po Iranie to „daj się zaprosić”. Tak
też, zauważywszy charakterystyczne „cay-
machanie” niezwłocznie się zatrzymałem. Tym
razem przerwa na herbatkę wypadła mi w biurze
budowy drogi Zanjan-Bijar. Zaczęło się od jednej
herbaty, potem drugiej i kolejnej a skończyło się
na wyprawie do Bijar do restauracji. Po obiedzie
powrót do biura i kolejne herbaty, aż ciężko było
mi się zebrać w dalszą drogę. Objedzony i opity
za wsze czasy nie miałem siły już na połykanie

kilometrów i dając odpocząć swojemu
przepełnionemu żołądkowi rozbiłem się czym
prędzej i zaległem do snu.

W drodze do Miyandoab zahaczyłem o Take-
e-soleyman ruiny starożytnego miasta. Nie chcąc
zwiedzać zabytku w upale postanowiłem rozbić
się w pobliżu na noc. Upatrzyłem sobie górkę, z
której roztaczał się widok na wiele kilometrów,
nic tylko siedzieć i siedzieć. Niestety
przeliczyłem się, myśląc że będę sam. Zza
wzgórza wyłoniło się stado owiec prowadzone
przez miejscowych i nie trzeba było wiele czasy
by jeden z pasterzy podszedł do mnie. Mój błąd
polegał na szczerości. Przyznałem się że
zamierzam tu rozbić się z namiotem. I tu
wynurzyła się kolejna cecha Irańczyków.
Pomimo, ze to mega bezpieczny kraj wszyscy jak
jeden mąż ostrzegają mnie przed
niebezpieczeństwami: nie jedź ta drogą bo to
pustkowie i nie wiadomo co ci się może stać, to
źle że podróżujesz samotnie bo to niebezpieczne,
uważaj na swój aparat bo może ci go ktoś
ukraść… itp. itd. Postraszą, postraszą a zaraz
potem dodadzą, że oczywiście Iran to bezpieczny
kraj i nie mam czego się obwiać, ale nigdy nic nie
wiadomo. Takie ostrzeganie na wyrost. Są trochę
jak Galowie, którzy obawiają się że niebo spadnie
im na głowę. Jakie są na to szanse? Prawie
zerowe, ale postraszyć można. Tak też mój
pasterz przyczepił się mnie jak rzep psiego
ogona. I straszył mnie że niebezpiecznie; złymi
ludźmi straszył a jak to nie pomogło kolejno
złodziejami, złą pogodą, pasami i wilkami. I tak
15 minut nade mną stał aż w końcu
skapitulowałem i wyniosłem się. Przeniosłem się
poza zasięg jego wzroku i rozbiłem w polu. I tyle
miałem z pięknych widoków.

W Miyandoab zatrzymałem się u Salima i
jego rodziny. Ojciec Salima jest kierowcą. Kiedy
jechaliśmy jego Lanleyem – angielską
ciężarówką, która w momencie moich narodzin
już była stara, śmierć zajrzała mi w oczy. Bałem
się czegokolwiek dotknąć w środku bo już od
samego patrzenia wszystko się rozsypywało, a
przy kosmicznej prędkości 50 km/h miałem
wrażenie że wytrzęsie ze mnie resztkę odwagi.
Jak to się jeszcze kupy trzyma tego, nie mogę
zrozumieć. Zaraz po pamiętnej przejażdżce
pojechaliśmy do rodzinnego ogrodu świętować
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oficjalne otwarcie nowo wybudowanego basenu.
Była herbata, ciastka i strzelanie z wiatrówki.

Razem z Salim, jego żoną i ich przyjacielem
postanawiamy razem ruszyć do Tabrizu. Tak się
jednak dług zbieraliśmy, że udaje nam się
wyjechać dopiero przed godz. 18. Przed
zmrokiem nie udaje się nam daleko ujechać i
jako, że nikt nie miał nic przeciwko,
postanawiamy zostać na noc w meczecie. Kiedy
odczekaliśmy aż skończy się pora modlitw i
zaczęliśmy szykować się do snu przyszła policja i
stwierdziła, że jednak oni mają coś przeciwko. I
tak zamiast nocować w cichym i ciemnym
pomieszczeniu, przyszło nam spać na zewnątrz
przy głównej drodze. Rano czym prędzej
ruszyliśmy w dalszą drogę. Wiatru znowu zaczął
dokazywać i w naszym czteroosobowym
peletonie pojawiło się słabe ogniwo, przez które
szansa dojechania do Tabrizu jeszcze tego
samego dnia spadła do zera. Goniony kończącą
się wizą pożegnałem się z moimi towarzyszami i
sam pogoniłem w stronę Tabrizu.

W Tabrizie wszystko było pozamykane, nawet
guesthouse w którym nocowałem poprzednim
razem nie przyjmował gości. Szybko zerknąłem
w kalendarz i okazało się, że idealnie wstrzeliłem
się w rocznicę śmierci sprawcy tutejszego
systemu. Szczęście w nieszczęściu i tak nie
miałem czasu na dłuższy postój i z samego rana
ewakuowałem się w stronę granicy.

Nie spodziewałem się, że tuż przed
opuszczeniem kraju nadzieję się na ciekawe
widoki. A jednak zjazd do doliny rzeki Aras, w
której leży Jolfa, a następnie jazda wzdłuż
granicy dostarcza niezapomnianych wrażeń. Na
granicy po raz ostatni miałem okazję pośmiać się
(w duchu) z Irańskiej biurokracji. Przed
wypuszczeniem z kraju musiałem się
wyspowiadać, kto ja jestem, skąd pochodzę i z
masy innych zupełnie nie przydatnych
informacji. Oczywiście policjant spisujący moje
dane nie za bardzo radził sobie z czytaniem w
obcym języku, więc musiałem mu pomóc. Ja
czytałem interesujące go rubryczki w moim
paszporcie a on zapisywał w farsi to co zdawało
mu się, że usłyszał. Przypominało to trochę
głuchy telefon, bo to co sobie mruczał pod
nosem nijak nie pasowało do tego co przed

chwilą podyktowałem.

ARMENIA

Pierwsze co mnie spotkało w Armenii to
granica. Życie toczy się chyba tam trochę wolniej
bo moje pojawienie się wzbudziło pewne
ożywienie wśród personelu. Przejawiało się to
szczególnie olbrzymim zainteresowaniem moim
paszportem. Każdy kto miał jakąkolwiek władzę,
chciał go sprawdzić. Trochę było to denerwujące,
bo gdy już chciałem ruszać do wyjścia, kolejna
osoba stojąca metr od funkcjonariusza, który
przed chwilą sprawdzał mój paszport, też nagle
zapragnęła mu się przyjrzeć. W końcu uznałem,
że się napatrzyli i ostatnią prośbę o okazanie
paszportu zignorowałem i wyszedłem z
terminalu.

Armenia przywitała mnie górami i zielenią.
Woda pryskała, z każdej napotkanej szczeliny a
góry wreszcie były górami, a nie płaskimi,
niekończącymi się podjazdami jak w Iranie.
Pierwszą moją misją było zdobycie przełęczy
Maghri (2535 m). Startując z poziomu niecałych
700 m n.p.m musiałem nieźle się namachać
zanim osiągnąłem cel. A że nachylenie drogi
rzadko spadało poniżej 10/12%, na 40 km
podjazdu udało mi się wykręcić oszałamiającą
średnią 7 km/h. Nie za bardzo się przejąłem
stromizną gdyż oczy były zajęte cieszeniem się
widokami. Za każdym zakrętem kryła się
krajobrazowa uczta (chociaż po Irańskiej
monotonii krajobrazu o to nie trudno). Zaraz za
przełączą natknąłem się na grupę Armeńskich
robotników podczas przerwy obiadowej.
Armeński i rosyjski są mi zupełnie obce, co nie
przeszkodziło w przyłączeniu się do uczty. Na
szczęście moi kompani wykazali się daleko
idącym zrozumieniem mojej sytuacji i nie
nalewali mi zbyt często. W trakcie okazało się że
rosyjski machany jest zupełnie prosty, czego
skutkiem było napełnienie moich sakw resztką
prowiantu oraz butelką samogonu.

Rozpieszczony przyjemną temperaturą
panującą wysoko w górach oraz silną
klimatyzacją podczas zjazdu, mało co się nie
zagotowałem zatrzymawszy się w Kapan. Szok
termiczny osadził mnie w miejscu i przez pół
godziny nie byłem w stanie wykonać
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najmniejszego ruchu. Kapan można streścić
następująco – postradzieckie, górskie
blokowisko. Nędza otoczenie zmusiła mnie do
podjęcia próby wydostania się z okolic tego
miasta. Kiedy walczyłem z żarem i stromizną,
zatrzymał mnie Karo, zapakował do swojego
vana i podrzucił do Goris. Po drodze nie
omieszkał zabrać mnie do kawiarni na
orzeźwiającego zimnego drinka a następnie do
swojego domu, gdzie zaopatrzył mnie w
domowej roboty spirytus. Tak więc ruszając z
Goris w kierunku Górskiego Karabachu, w
moich sakwach wesoło pobrzękiwał prawie litr
wysokoprocentowych trunków.

Tuż po przekroczeniu granicy miałem okazję
wypróbować swój polski na dwóch samochodach
terenowych, które przyjechały tu aż z Poznania.
Długo jednak nie porozmawialiśmy bo
samochodom spieszno było w dalszą drogę a i ja
wolałem ewakuować się w wyższe partie gór
przed nastaniem południa. To co pozytywnie
mnie zaskoczyło to prawie całkowity bezruch na
Karabachskich drogach. Tak więc droga do
Stepanakertu przebiegała sielsko w otoczeniu gór
i ćwierkających ptaszków. Mniej sielsko było dla
nóg, gdyż podjazd gonił podjazd a po trudach
dnia poprzedniego jeszcze się nie
zregenerowałem całkowicie.

Górski Karabach to dziwny twór. Pomimo, że
wedle prawa międzynarodowego oficjalnie jest to
Azerbejdżan, to w praktyce terytorium te
kontroluje Armenia a sam Karabach dział na
zasadach jakiejś pokręconej autonomii. W
każdym razie wjeżdżając tu de facto oficjalnie nie
opuściłem granic Armenii. W Stepanakert
musiałem zameldować się w Ministerstwie spraw
zagranicznych by uzyskać wizę. Miła,
uśmiechnięta pani podsunęła mi formularz, w
którym między innymi musiałem wypisać
wszystkie miejsca które chcę odwiedzić, po czym
z tym samym nieustającym uśmiechem
powykreślała mi te lokacje których jednak nie
odwiedzę.

Następnego dnia ruszam w stronę Karmir
Šuka. Będąc jeszcze w Stepanakert, przyznałem
się ekspedientce w sklepie który wizytowałem,
dokąd jadę. Ta złapała się za głowę i powiedziała,
że nie nie mogę tam jechać. Zdziwiłem się nieco

bo pozwolenie na ten region miałem, więc
spytałem dlaczego? W odpowiedzi usłyszałem, że
przecież tam jest ponad 30 km. Uśmiechnąłem
się tylko, bo takie odległości połykam przed
śniadaniem i ruszyłem w drogę. Po jakiś 10 km
zaczynałem rozumieć o co jej chodziło. Droga
dosyć stromo pięła się przez wzgórza, a przy dość
dużej wilgotności powietrza, od której
odzwyczaiłem się w suchym Iranie, lało się ze
mnie jak z rynny po deszczu.

Kiedy droga już się nieco uspokoiła mogłem
spokojnie zacząć cieszyć oczy soczystą zielenią
zaprószoną całą paletą innych kolorów. I tak
mijając pola, łąki, góry i lasy odechciało mi się
jechać będąc ciągle podjaranym tym niby
zwykłym soczystym widokiem. Postanowiłem się
więc oddać dłuższej kontemplacji, żałując
jedynie tego, że nie mam niczego do
przegryzania. Bułka z pomidorem czy puszka
fasoli jakie miałem na stanie raczej nie pomagały
w osiągnięciu stanu relaksu. Tu potrzebna była
pewna sztuczka. Polegała ona na tym, że
mijający mnie samochód wyczarował w mojej
sakwie reklamówkę wiśni. Do szczęścia
brakowało mi jeszcze tylko napoju gazowanego
typu jęczmień, który nabyłem w najbliższym
sklepie.

Jadąc dalej, udałem się w stronę Azokh, w
którym to jak informowały dumnie prężące się
przy drodze znaki, mogłem znaleźć ciekawą
jaskinię. Po dojechaniu do Azokh, domyśliłem
się, że jestem na miejscu jedynie po ilości
znaków na tabliczce miejscowości. Tak daleko
tłumaczenie nazw miejscowości widocznie nie
dotarło. Od miejscowych dowiedziałem się, że
już minąłem jaskinie. Zdziwiło mnie to bo
spodziewałem się jakiegoś kierunkowskazu, a
zastałem jedynie wąską, nieoznakowaną ścieżkę
odchodzącą od drogi. Mało tego, ścieżka ta
znikała co chwila, a po pewnym czasie w ogóle ją
zgubiłem. Po jakichś 10 minutach wspinania
wylądowałem na zboczu góry kompletnie nie
wiedząc gdzie jestem. Na szczęście zauważyłem
na drugim zboczu coś na kształt jaskini,
wróciłem się i wspinając się na przełaj pod górę,
po przebrnięciu przez jakieś chaszcze w końcu
dostrzegłem wejście do jaskini. O dziwo przed
nią zastałem tabliczkę a samo wejście było
zakratowane. Szczęśliwie, część krat była
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wyłamana więc i tak dostałem się do środka. Za
daleko jednak nie zawędrowałem i czym prędzej
czmychnąłem przed chmarą owadów
kursujących wewnątrz. Myślałem, że powrót
będzie łatwiejszy. Ale gdzie tam! Po kilku
krokach zgubiłem ścieżkę, i jak kozica musiałem
na przełaj po skałkach dostać się na dół do
roweru.

Liczyłem, że uda dostać mi się do Ağdam,
kilkudziesięciotysięcznego, opuszczonego po
wojnie miasta. Niestety jedyną możliwością
dostania się tam jest znalezienie taksówkarza,
który zgodzi się na ten kurs. Cena 10,000 Dram
była jednak dla mnie zaporowa, a jedyni turyści
jakich spotkałem właśnie stamtąd wrócili.
Postanowiłem pojechać więc przynajmniej pod
granicę miasta. Niby pozwolenia na to nie
miałem ale liczyłem, że jak coś najwyżej mnie
zawrócą. Wbrew moim obawom, pies z kulawą
nogą się mną nie zainteresował. Nawet
zatrzymałem się prowokacyjnie obok kilku
ciężarówek wojskowych, ale zostałem tylko

otaksowany wzrokiem i zainteresowanie moją
osobą na tym się skończyło. Pomimo tego jednak
moja ciekawość skończyła się na przejechaniu się
drogą ponad miastem. Jakoś nie chciałem
sprawdzać co się stanie gdy do niego wjadę.
Pomimo tego i tak udało mi z daleka pooglądać
co nieco. Z resztą i tak droga Askatert –
Martakert obfituje w mnóstwo porzuconych
wiosek, więc wrażeń nie brakowało.

Zatrzymałem się na obiad obok odnowionej
twierdzy Tigranakert. Kiedy byłem w połowie
przyrządzania posiłku zajechały trzy ciężarówki,
z których wysypała się kupa woja. Wyglądało na
to, jak by byli na wycieczce. Sugerowały to
między innymi aparaty, które spod pachy
wykonały mi kilka zdjęć. Kilko co
odważniejszych podeszło do mnie i zaczęło się
przyglądać jak sobie pichcę. W końcu jeden nie
wytrzymał i zagadał. I tak od słowa do słowa
zaprosił mnie do jednostki na obiad. Kiedy
podzielił się tym pomysłem ze swoim
przełożonym, temu się chyba to nie spodobało,

SSaalliimm zzłłaappaałł gguummęę ((IIrraann))
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bo zebrał wszystkich w trójszeregu, pokrzyczał
coś na nich po czym przegonił po najbliżej górze.
Dość długo musieli biegać bo dogonili mnie
dopiero po 2 godzinach, akurat kiedy nieco
zgubiwszy się, zapędziłem się o okolice ich bazy.
Droga tutaj się w zasadzie skończyła i przez
następne 20 km ładowałem się przez góry po
czymś co kiedyś było zapewne asfaltem.

Ostatnim punktem wizyty w Karabachu był
Monastyr Gandzasar. Droga znów przeginała
krajobrazowo, więc momentami ciężko się
jechało z powodu nadmiaru pejzaży; a w
zasadzie nie jechało się, tylko się ślimaczyło bo
ostatnie kilometry to spora stromizna co w
połączeniu ze zbliżającą się porą pod tytułem
„słońce parzy” wyciskało ze mnie ostatnie poty.
Sam monastyr, jako totalny ignorant w
dziedzinie zabytków, oceniam pozytywnie. A
szczególnie pozytywnie oceniam już fontannę za
klasztorem, z sączącą się zeń zima wodą.

Nagorno-Karakabh łączy się oficjalnie ze
światem tylko jedną drogą; drogą do Goris. Są
też oczywiście inne, ale jak ktoś lubi rozmawiać z
wojskiem to zapraszam. Przy okazji zahaczam o
Shushi, na wpół zamieszkałe miasto wznoszące

się nad Stepanakertem i chwilę później już
śmigam w stronę Goris. Oczywiście śmigam
kiedy akurat nie jest pod górę. A pod górę jest z
reguły.

Spotkałem Francuza, który należał do mojego
ulubionego typu podróżników. Na pytanie dokąd
jedzie odpowiedział że nie wie. Był on moim
czwartym cykloturystą spotkanym na szlaku co
daje oszałamiający wynik jednego spotkania raz
na 20 dni. Powoli jednak rozkręca się sezon więc
mam nadzieję wkrótce poprawić ten wynik.

ZaVayk rozpoczynam wspinaczkę na ostatnią
przełęcz południowej Armenii (region Vayots
Dzor). Trochę żal, gdyż region ten wraz z
Górskim Karabachem była jak dotąd
najprzyjemniejszym etapem mojej podróży. Tuż
przed przełęczą (2410m n.p.m) znajduje się
średniowieczny zajazd dla karawan
pokonujących jedwabny szlak. W świetle
zbliżającej się burzy, schronienie było jak znalazł.
Niestety wnętrze miało już swoich lokatorów,
którzy to w postaci mnóstwa wygłodniałych
piskląt dali głos i odwiedli mnie od tego
pomysłu. Postanowiłem szukać szczęścia po
drugiej stronie przełęczy i goniony przez deszcz

CCyykklloottuurryyssttaa jjaakkoo rruucchhoommyy ppuunnkktt sseerrwwiissoowwyy ((GGrruuzzjjaa))
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wreszcie rozbiłem się na łące z niezgorszym
widokiem na jezioro Sevan.

Samo jezioro, znajdujące się na wysokości
1900 m, zaskakuje przejrzystością. Nie zebrałem
się jednak na odwagę by się w nim wykąpać.
Znad jeziora w stronę Erewania jedzie się
praktycznie cały czas w dół. Ostatnie 10 km to
jeden długi zjazd, który prowadzi wzdłuż
krawędzi gór, oferując doskonały widok na
stolicę i okoliczne góry. Po raz kolejny ujrzałem
górę Ararat, która majaczyła w oddali ponad
dachami miasta.

Żaby nie było że zły ze mnie turysta, co
zabytkami gardzi, postanowiłem pojechać
obejrzeć monastyr Geghard – jedną z większych
atrakcji Armenii. Aby tam jednak dojechać,
trzeba… tu niespodzianka: napedałować się
trochę pod górę. Po dwóch godzinach opływania
w pot, oblepiony cały meszkami dotarłem na
miejsce. Widząc jednak typowo odpustową
atmosferę szybko opadłem z entuzjazmu.
Wytrwałości wystarczyło mi jedynie na
honorową rundkę przez główny dziedziniec i już
dwie minuty później, mknąłem wesoło w dół.

W moich planach nie istniało coś takiego jak
zwiedzanie Erewania, dlatego też wypatrzywszy
świetny skrót, pozwalający objechać stolicę,
ochoczo z niego skorzystałem. Skrót faktycznie
oferował mniej kilometrów, ale w poziomie. W
pionie tradycyjnie trzeba było się trochę
namachać, ale w końcu góry to jest to co tygryski
lubią najbardziej więc ochoczo rzuciłem się do
połykania kolejnych metrów. Droga nie
rozpieszczała, pełna dziur i „gór” momentami
ledwo co pozwalała na jazdę. Na jednej z
serpentyn wesoło podskakując na wybojach
wyminęła mnie łada z irytująco śmiejącym się ze
mnie wnętrzem. Dwa zakręty dalej tym razem to
ja ją wyminąłem, z bananowym uśmiechem na
twarzy, obserwując jak uprzednie wnętrze łady,
stoi teraz na zewnątrz, głowiąc się gdzie poleciało
koło, które jej się urwało.

Na południe od Erewania królują podmokłe
tereny, toteż znalezienie jakiegoś miejsca
noclegowego zajęło mi sporo czasu i namiot
rozstawiałem w kompletnych ciemnościach.
Wjechałem przy tym w biała plamę na mojej

mapie (w zasadzie nie była to biała plama, lecz
miejsce te zapełniała kompletna fikcja dróg i
miejscowości). Rano po przebudzeniu się,
miałem tylko mgliste pojęcie gdzie jestem. Jak
bardzo mgliste przekonałem się chwile późnej
gdy wychodząc z krzaków okazało się że
rozbiłem się prawie na samej granicy z Turcją.

Pierwszą połowę dnia spędziłem na błąkaniu
się po mokradłach i otaczających ją wioskach.
Duma długo nie pozwalała mi skonsultować się z
lepiej poinformowanymi mieszkańcami. W
końcu jednak skapitulowałem i zacząłem używać
ludzkiego systemu GPS do nakierowania mnie
na słuszną drogę. Nie wiedzieć tylko czemu
zostałem wysłany w totalnie przeciwnym
kierunku do oczekiwanego. Tak też po
pokonaniu 40 km znalazłem się na tej samej
głównej drodze, którą jechałem dzień wcześniej.
Darowałem sobie wszelkie skróty i przebiłem się
przedmieściami Erewania w stronę gór.

Z ulgą opuściłem gorące okolice Armeńskiej
stolicy i powitałem górskie, orzeźwiające
powietrze. Oczywiście jako szanujący się
cykloturysta góry pokonuję przełęczami.
Szukając zjazdu z głównej drogi, spytałem o
drogę przydrożnych pasterzy. Ci zaklinali się, że
droga ta prowadzi do pobliskiej wsi i tam się
kończy. Ruszyłem więc dalej i po 5 km
daremnego wypatrywania zdałem sobie sprawę,
że padłem ofiarą braku zrozumienia
cykloturyzmu. Już dawno rozgryzłem co myśli
sobie taki umysł: „ale głupi ten turysta, kto przy
zdrowych zmysłach chciałby jechać tą drogą,
wariat czy co? Przecież ma mapę i widzi, że tam
biegnie piękna ekspresówka. No tłumaczę mu i
tłumaczę a ten dalej swoje, lepiej mu skłamie, że
ta droga jest nieprzejezdna bo sam nie wie czego
chce.” I gotowi są walczyć o te swoje widzenie
świata jak o własne życie. Ile to już razy niby
nieprzejezdna czy nie istniejąca droga okazałą się
jak najbardziej pokonywalna? Setki. Tak też nie
udało mi się wspiąć na przełęcz, i do Vanadzor
dostałem się główną drogą, która szczęście w
nieszczęściu okazało się zupełnie widokowo
przyjemna.

Za Vanadzorem spotykam Nicolasa,
kolejnego już Francuza, który dokładnie wie
gdzie jedzie. Szybko doszliśmy do porozumienia
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i rozbiliśmy się w pobliskich krzakach na noc.
Od wielu tygodni nie miałem okazji mówić tak
dużo i tak długo, więc niewprawny język szybko
odmówił posłuszeństwa i bardziej się plułem niż
mówiłem. Na szczęście miałem do czynienia z
Francuzkim obywatelem, którzy są znani ze
swojego znakomitego angielskiego i są
dostosowani do rozumienia zdawałoby się
niezrozumialnych słów. Na wymienianiu się
doświadczeniami i zabawnymi historiami ze
szlaku zeszło się nam do późnej nocy.

Z rana Nicolas ruszył na podbój Armenia a ja
udałem się w stronę Gruzińskiej granicy. Ostatni
dzień spędziłem w kanionie rzeki Debed. Lekko
oszołomiony upałem nie za bardzo miałem w
głowie podziwianie otaczających mnie widoków
i myślałem już tylko o tym co czeka mnie w
Gruzji

GRUZJA

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, po
przekroczeniu Gruzińskiej granicy to SUV na
Irańskich tablicach. Nie był by to fakt godny
odnotowania, gdyby nie dziecko, które z niego
wyszło i zaczęło walić kupsztyla na poboczu.
Widać, przyjechali do Gruzji specjalnie po to by
moc pozwolić sobie na taką ekstrawagancję.

Zastanawia mnie co sprawia, że krowy na mój
widok (i innych sakwiarzy) wpadają w panikę.
Przeciętne stado krów, chodzi sobie
niewzruszone po drodze, nie zwracając
najmniejszej uwagi na trąbiące w nie samochody.
Wszystkie auta muszą się dosłownie rozpychać
by zmusić je do leniwego opuszczenia jezdni. A
ja? Zgodnie z opracowaną przeze mnie rowerową
teorią krowy, mogę wjechać w takie stado z
zamkniętymi oczami na pełnej prędkości i być
pewnym, że wszystkie pouciekają na boki. Na
płaskim nie ma problemu ale w górach? W
górach głupie zwierzaki z braku innej
alternatywy uciekają w jedynym możliwym
kierunku, czyli przede mnie. Czasem, żal mi jest
pasterzy, których zwierzęta przeganiam o
kilkaset metrów.

Swoje pierwsze kroki (zakręcenia kołem?) w
Gruzji, skierowałem do znanego mi już hostelu w
Tbilisi. Przyznam, że w odniesieniu do mojej

poprzedniej wizyty spodziewałem się tłumów,
natomiast po przybyciu na miejsce hostel świecił
pustkami. Odkładam więc swój od dawna
planowany postój na dłużej i ruszam na krótką
wycieczkę w stronę Telavi by stamtąd udać się do
Omalo.

W drodze do Omalo, trzeba było pokonać
przełęcz Abano, wznoszącą się na wysokość 2900
m n.p.m. Początkowo, zgodnie z moimi
oczekiwaniami, droga była kiepska. Resztki
asfaltu, wymieszane z kamyczkami. Później już
było tylko gorzej. Nie to, żeby droga była jakaś
hardkorowa, choć do lekkich nie należy.
Zawiniło moje dość lekceważące podejście do
przełożeń, czyli mówiąc w skrócie: zabrakło mi
biegów. Dodatkowo, jazda po drodze, za podłoże
której służą pokruszone kamienie, sprawiała że
dość często traciłem przyczepność na tylnym
kole i musiałem podprowadzać. Na całej długości
drogi, przecina ją niezliczona ilość strumieni.
Okazji do zmoczenia butów nie brakuje, udaje
mi się jednak przekroczyć je wszystkie suchą
stopą. Te małe niedogodności spowodowały, że
noc przyszło mi spędzić na jednej z mijanek.

Z rano, dość szybko wbiłem się powyżej
granicy drzew. Zasłona z chmur wisiała
dosłownie kilkadziesiąt metrów nade mną.
Szczęśliwie wraz z moim wspinaniem się,
chmury również się podnosiły. Nie wiedząc na
jakiej jestem wysokości, liczyłem że za kolejnym
zakrętem będzie już przełęcz. Przez dwie godziny
piąłem się tak w górę i po pokonaniu każdej
serpentyny, chmury podnosiły się lekko
odsłaniając kolejny kawałek drogi. Wreszcie koło
południa, po 40 km podjazdu, dotarłem na
szczyt. Chmury całkowicie się już rozwiały i
miałem doskonały widok na okolicę. I była
satysfakcja, w końcu nie często zdarza się okazja
na pokonania takiego podjazdu, szczególnie w
terenie

Zadowolony z zaliczenia kolejnej przełęczy,
zrezygnowałem z drogi do Omalo (czyli po
prostu nie chciało mi się jechać dalej)– I tak nie
można stamtąd nigdzie indziej pojechać.
Zjechanie do Pshaveli, wsi z której rozpocząłem,
wspinaczkę zajęło mi 3 godziny. O ile jazda pod
górę dała okazję wykazać się moim nogą, tak
zjazd był wyzwaniem dla hamulców oraz
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ściskających klamki dłoni.

Upatrzyłem sobie ładną drogę powrotną do
Tbilisi. Na mapie mieniła się kolorami żółci, więc
nie przewidywałem żadnych komplikacji. A
jednak! Jechałem przez góry, praktycznie
nieuczęszczaną drogą, tzw. trzęsityłkiem. Dziura
na dziurze a wszystko to przysypane kupą
kamieni dla utrudnienia. Oczywiście moja
wspaniała austriacka mapa nawet się nie
zająknęła na temat ukształtowana. Prosta jak
drut na mapie droga kręciła przez góry, zaliczając
po drodze wszystkie przełęcze. Nie to żebym
narzekał na drogę. Piję tu do mapy, która poraża
swoją niedokładnością. Czasem zastanawiam się
czy ciągle jestem w tym samym kraju co na
mapie.

Moje kręcenie po okolicznych górach kończy
się na przełęczy wznoszącej się na około 1400 m
n.p.m. na której rozpoczyna się zjazd aż do
samego Tbilisi. Przejeżdżam praktycznie całe
miasto wzdłuż, z rzadka używając pedałów.
Lawirowanie obładowanym rowerem
popołudniowym szczycie z prędkością 30/40
km/h okazało się przyjemnym przeżyciem.
Trochę jak slalom z ruchomymi przeszkodami.

Wracam do swojego hostelu. 4 dni mojej
nieobecności wystarczyło żebym z jedynego
lokatora przemienił się w jednego z wielu. Zaraz
na wstępie dowiedziałem się, że z Tusheti wróciła
właśnie grupa studentów, którzy chcąc być ze
mną szerzy przyznali, że widząc mnie na drodze
do Omao pomyśleli, że muszę być jakimś idiotą
skoro się tam pakuję. Kolejny przykład braku
zrozumienia cykloturyzmu.

-Gavarit pa ruski?

-Nie

-A polski znaju?

-Jestem z polszy

-No to gavarisz pa ruski

Tak rozpoczęła się rozmowa z pewnym
staruszkiem, gdzieś pośrodku gruzińskich gór. W
Gruzji (jak i w Armenii) panuje przekonanie, że

wszyscy Polacy znają rosyjski. Najlepszym
dowodem, jak błędne jest to myślenie jest moja
osoba.

Odnoszę wrażenie, że rosyjski w Gruzji jest
popularniejszy od Gruzińskiego. I nie chodzi tu
o to, że wszyscy zagadują do mnie po rosyjsku.
Nawet przysłuchując się rozmową na ulicy,
nadspodziewanie często można usłyszeć ten
język. Sam, w trakcie mojego pobytu w Gruzji,
dzięki temu nauczyłem się więcej rosyjskiego, niż
przez całe moje życie.

Z powodu nagłego pogorszenia się pogody,
spędziłem w Tbilisi znacznie więcej czasu niż
pierwotnie zamierzałem. W hostelu była
zalogowana dość spora grupa bioinżynierów z
Niemiec. Jej damska część dość szybko upatrzyła
sobie mnie na ofiarę i zaczęła się pastwić nade
mną. Przez dwie kolejne noce musiałem
opowiadać o Iranie i Armenii, aż do znudzenia –
nie ich, tylko mojego. Pierwszy raz ktoś spijał
słowa z moich ust, co z jednej strony przyjemnie
łechtało moje ego, aczkolwiek z drugiej
przerażała mnie niewiedza co poniektórych na
temat świata. Poczułem się więc w obowiązku,
nieść kaganek oświaty przez ciemne korytarze
umysłów by zapalać pochodnie w komnatach
niewiedzy. Dzięki temu kolejnych kilka osób
dowiedziało się, że w Iranie trudno o arabów a
jeszcze trudniej o terrorystów.

Po opuszczeniu Tbilisi miałem niemiłą
przygodę z ciężarówką, i nie była to byle jaka
ciężarówka lecz wojskowa. Dawno już
nauczyłem się ignorować sygnały dźwiękowe,
wysyłanych przez znawców sztuki drogowej
sądzących, że są panami drogi. Tak więc i tym
razem całkowicie zignorowałem uparte trąbienie,
tym bardziej że jechałem samą krawędzią jezdni.
Widać jednak duma kierowcy została naruszona,
przez konieczność wyprzedzenia rowerzysty na
pustej drodze. Dlatego też nie tylko zostałem z
niej zepchnięty, ale zatarasowano mi również
drogę a z kabiny wyskoczył kierowca ze swoimi
gruzińskimi pretensjami. Jako, że pretensje były
gruzińskie, guzik zrozumiałem więc pokazałem
mu tylko międzynarodowy znak „pokoju” i
pojechałem zły dalej.

Pomimo, że deszczowa pogoda dawno już
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została za mną, ciągle było dość chłodno. Tak też
znalazłszy się wysoko w górach dość solidnie
przemarzłem, czemu szczególnie sprzyjał dość
silny wiatr. Na szczęście w porę zorientowałem
się, że wożę w sakwach czapkę i rękawiczki co
pozwoliło mi przetrwać najwyższe partie gór.

Na jeden z noclegów rozbiłem się w kanionie
nad rzeczką. Rano, podczas konsumpcji
śniadania, przypałętały się do mnie dwa
wygłodzone psy. Sztukę psychomanipulacji
miały opanowane perfekcyjnie, gdyż bez
wdawania się w zbędne szczekanie położył się
przede mną i zaczęły wpatrywać się błagalnie w
moje śniadanie. Przy trzeciej kanapce
skapitulowałem, i resztki pasztetu zmieniły
właściciela. Jak bardzo były wygłodzone
przekonałem się podczas składanie namiotu,
kiedy to przyuważyłem, że wcinają, znaleziony
przy drodze, kawałek kartonu. Żeby miały
przynajmniej czym przegryźć ten karton,
wyszperałem z sakw resztki już lekko zasuszonej
bułki z serem.

W drodze do Vardzi spotkałem dwójkę
punkowych sakwiarzy z Holandii. Dzięki nim
dowiedziałem się, że w pobliży monastyru
powinien kręcić się niemiecki rowerzysta. I
faktycznie, wkrótce poznałem Patricka. Z okazji
spotkania, zrobiliśmy sobie pieszą wycieczkę do
ruin fortecy, wznoszącej się nad drogą do Vardzi.
Forteca Tmogvi jest spod znaku „jak oni to
zbudowali?” i samo dostanie się tam nastręczyło
nam sporo trudu. Udało nam się znaleźć tylko
dwie drogi prowadzące na górę. Jedna nosiła
nazwę „jak spadniesz, to zginiesz”, druga dużo
wygodniejsza „jak spadniesz, to się połamiesz”.
Dotarcie na górę dostarczyło nam nie tylko
satysfakcji ale też sporej dawki widoków.

Jako, że Patrick był podobnie jak ja w drodze
do Turcji, postanowiliśmy połączyć się na
najbliższe dni. W czasie kiedy mój nowy
towarzysz konsumował śniadanie ja udałem się
na szybkie zwiedzanie monastyru Vardzia.
Trafiłem jednak na zły moment, gdyż wokół
krzątało się sporo ekip sprzątających i wiele z
jaskiń nie było dostępnych dla zwiedzających.

GGrruuzziińńsskkaa bbrryyggaaddaa.. .. ..
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Jak pech to pech.

Postanowiliśmy wrócić się do Akhalkalaki,
skąd prowadzi droga do najbliższej nam granicy.
Jeszcze w samym mieście, robiąc ostatnie zakupy
i pozbywając się ostatnich lari, wszyscy kierowali
nas do najbliższego przejścia granicznego. Po
dwóch godzinach jazdy pod wiatr, w coraz to
mroźniejszym powietrzu, na kilka kilometrów
przed granicą zatrzymał na samochód i
oświadczył, że przejście jest zamknięte.
Zamurowało nas, bo jeszcze niedawno, wszyscy
zapewniali, że granica jest otwarta. Zresztą po co
by stawiać wielki jak byk znak „Turkish border
32 km”? Nie wierząc trochę w te rewelacje,
podjechaliśmy na najbliższy posterunek policji.
Granica zamknięta, koniec, kropka.

Z racji fatalnej pogody rozbiliśmy się obok
posterunku i na beszczela wbiliśmy się do środka
pod pozorem oglądania mapy. Pomimo że całym
swoim jestestwem dawaliśmy do zrozumienia, że
jest nam zimno i „może by tak herbaty?” to nie
pozwolono nam nawet skorzystać z ubikacji. Źli i
zziębnięci poszliśmy spać.

Jako, że obaj mieliśmy już zaliczone przejście
graniczne w Posof, postanowiliśmy pojechać do
Batumi. W Akhaltsikhe zachciało się nam
zwiedzić zamek. Niestety przechodził akurat
gruntowny remont i nie za wiele było do
oglądania. Aż dziw było, że nikt nas stamtąd nie
wyrzucił skoro jak byk było napisane „Zakaz
wstępu”.

Kawałek za Akhaltiskhe zniknął asfalt, co
postanowiliśmy wykorzystać jako dobry pretekst
do rozbicia namiotów. Kiedy już sobie
upatrzyliśmy miejscówkę, Patrick wypatrzył na
pobliskim wzgórzu monastyr. Nieśmiało licząc,
że może uda nam się przespać na trawniku
ruszyliśmy w górę. Na miejscu spotkała nas
niemała niespodzianka. Okazało się że trafiliśmy
do monastyru Zardzma, który zamieszkuje na
stałe 10 mnichów. Nie tylko nas nakarmili ale też
udostępnili pokój na noc. Ponoć nie jesteśmy
pierwszymi turystami tam goszczonymi i na
pewno nie ostatnimi. Tak więc jeśli ktoś jedzie z
Batumi do Akhaltiskhe to monastyr Zarzma
zaprasza.

Rano objedzeni do niemożliwości ruszamy
powoli w stronę przełęczy Goderdzi. Po drodze
zatrzymuje nas gromada dzieciaków, pokojowo
wymuszając łatki. Kiedy już połataliśmy im
rowery (przy okazji pozbywając się kilku nam
zbędnych części zapasowych) pogoda nagle się
załamała. Jednak nie dane nam było zmoknąć.
Nasi mali przyjaciele, szybko zaprosili nas do
pobliskiej chałupy. Co tu dużo mówić, warunki
w jakich się tam żyje są proste. Jeśli by
zaprowadzić tam Spartan, ci na pewno poczuli
by się jak u siebie w domu.

W trakcie przeczekiwania pierwszej ulewy,
ugoszczono nas miską czereśni. Czekając aż
przejdzie druga ulewa, zajadaliśmy się
popcornem i suszonymi owocami. Podczas
trzeciej zaserwowano nam pełen obiad
składający się z serów we wszelkich postaciach.
Pomimo licznych nalegań, i propozycji noclegu
postanowiliśmy się ewakuować. Nie tylko w
trosce o nasze przepełnione żołądki ale też o
puste żołądki naszych gospodarzy, którzy
zapewne od ust sobie odejmowali by nas ugościć.

Widoki na przełęczy prawdopodobnie byłyby
wspaniałe gdyby nie to że po 3 metrach kończył
się w mlecznej zupie. Przez ponad godzinę
przedzieraliśmy się przez mgłę i błoto, które
zapewne niedawno było drogą. Kiedy cali
ubłoceni, przeczekiwaliśmy kolejny deszcz,
schronieni pod wiatą przystanku, wypatrzył nas
z pobliskiego sklepu dobry człowiek. Zaprosił
nas do siebie do sklepu, lecz widocznie mu to nie
wystarczyło bo po kilku minutach siedzieliśmy
już u niego w domu za suto zastawionym stołem,
racząc się serową ucztą. Po sutej kolacji nastąpiło
sute śniadanie i aż ciężko było się zwlec sprzed
stołu by ruszyć w dalszą drogę. I tak nie wydając
ani jednej liry, po trzech dniach obiadów, kolacji
i śniadań oraz licznych przydrożnych
poczęstunków dotarliśmy do Batumi. Wrażenia z
tego odcinka? W życiu tak dużo i tak często nie
jadłem.

TURCJA

Doszły nas słuchy, że droga z Artvin do
Erzurum jest, z powodu budowy tamy,
potwornie rozkopana i kursuje na niej wywrotka
za wywrotką. Z tego powodu postanowiliśmy
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jechać wybrzeżem. Czyli powtórka z rozrywki, z
tą odmianą że w ciągu trzech miesięcy woda na
tyle się ogrzała, że można się spokojnie wykąpać.

W Turcji można zjeść wiele ciekawych
potraw. Jedną z nich jest kanapka z serem. Nie
byle jakim a mydlanym. Długo zachodziliśmy w
głowę, czy to co kupiliśmy faktycznie jest serem.
Ale nim bardziej próbowaliśmy tym bardziej
mydlany nam się wydawał. A że kupiliśmy spory
kawałek, męczyliśmy się z nim jeszcze przez
kilka kolejnych dni.

Jak do tej pory przejechałem 7000 km bez
większych awarii. Ale jak już coś się zepsuło to
na całego. Jeszcze będąc w Gruzji wygiąłem sobie
przerzutkę, potem pękła mi nóżka a przewód od
licznika, który dzielnie walczył o życie przez
ostatnie 3000km, miał wkrótce podzielić los
nóżki. Ale to w Turcji spotkał mnie największy
problem. Moja opona Schwalbe Marathon Plus,
na którą tak liczyłem, że wytrzyma całą
wyprawę, poddała się. Już ganc rybka, że zrobił
mi się z niej slick. Prawdziwym problemem
okazała się bąbel, który mi wywalił z boku. Na
szczęście jako prawdziwy cykloturysta miałem
srebrną macgayverkę i podklejenie opony od
środka chwilowo rozwiązało problem.

W Rize po półgodzinnym poszukiwaniu
hotelu, w którym cena nie zabiła by naszych
portfeli, wreszcie udało nam się zalogować w
całkiem przyjemnych warunkach. Jako, że nasze
ubrania od ponad wielu dni nie widziały wody
innej, niż pochodzącej z naszej skóry,
postanowiliśmy zrobić sobie małą przepierkę.
Rezultat był taki, że pokój jak długi i szeroki (a
długi i szeroki nie był) został rozwieszony
ubraniami. Nie trzeba być geniuszem z fizyki by
się domyśleć, że rano wszystko ciągle było
mokre, potrzebna była więc wizyta na plaży,
gdzie słońce odwaliło swoją robotę w 15 minut.

W Of opuszczamy wybrzeże i jadąc wzdłuż
krajobrazu çay-fabryk przeplatanych çay-
uprawami powoli wspinamy się w góry. Pierwsze
kilometry pedałujemy wśród wzmożonego ruchu
samochodowego. Na szczęście po dwóch
godzinach droga kończy się a wraz z nią
samochody. Na szczęście na drugą stronę gór
wiodła nas przyzwoita gruntówka, co w

połączeniu z całkiem spektakularnymi
widokami, przyzwoicie uprzyjemniało jazdę.

Rozbicie się na noc w czyimś biznesie może
wywołać pewne reakcje. Jedną z nich może być
na przykład zaproszenie na śniadanie. I tak z
samego rana, w jednej z górskich wiosek,
napychaliśmy nasze żołądki ile wlezie, popijając
ciągle to donoszoną herbatą.

Ostatnie kilometry przed przełęczą
jechaliśmy w chmurze i tylko wyobrażaliśmy
sobie fajne widoki. Moja mapa tradycyjnie już,
myliła się co do wszystkiego, tym razem jednak
nadspodziewanie rozbieżność wyniosła tylko 100
metrów co i tak nam nie sprawiło różnicy bo
żaden z nas nie miał GPS by sprawdzić
wysokość. Po przejechaniu przełęczy dość
szybko wyjechaliśmy z chmury i już w słońcu
pędziliśmy w dół w stronę Bayburtu.

Tuż przed zmierzchem zatrzymaliśmy się w
jednym z gospodarstw w celu uzupełnienia
wody. Jedząc kolejną dokładkę kolacji,
spytaliśmy grzecznościowo czy nie ma
przeciwwskazań, żebyśmy się rozbili w pobliskim
lesie. Jak się okazało, przeciwwskazania były i
absolutnie nie ma mowy abyśmy spali tam w
namiocie. Po krótkim czasie nasi gospodarze
pojechali na noc do miasta a my zostaliśmy w ich
domku z pełnymi garnkami jedzenia.

Rano nie ujechaliśmy daleko, kiedy moja
prowizorycznie załatana opona ponownie się
poddała. Podklejenie drugą warstwą taśmy i
przerzucenie jej na przód niewiele pomogło.
Bąbel był już tak duży, że nie mieścił się pod
widelcem. Musiałem więc sięgnąć po deskę
ostatniego ratunku jaką były zipy. Okręciłem
nimi dookoła oponę, skutecznie niwelując bąbel i
równie skutecznie niwelując możliwość
korzystanie z przedniego hamulca.

W poszukiwaniu nowej opony udaliśmy się
do Kelkit. Niestety szybki wywiad dowiódł, że 28
calowe opony w tym mieście nie występują i
szczęścia należy szukać w Erzincan, które ani nie
jest po drodze ani nie ma tam nic ciekawego.
Dodatkowo trzeba przebić się na drugą stronę
gór nad którymi szalała burza.
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Tuż po wyjechaniu z miasta zmuszeni byliśmy
schronić się pod wiatą stacji benzynowej.
Obserwując spektakularne pioruny i wesoło
podskakujące po każdym grzmocie filiżanki
herbaty, zaczęliśmy zawierać nowe znajomości.
Dość szybko doszliśmy do darmowego obiadu w
restauracji oraz zaproszenia na nocleg do biura
lokalnego przedsiębiorcy.

Z rana wypogodziło się i w idealnych
warunkach pogodowych ruszyliśmy zdobywać
przełęcz. O ile wjechanie na górę nie nastręczyło
mi problemu, to zjazd tylko na tylnym hamulcu
był już lekko problematyczny. Przy prędkości 60
km/h moja droga hamowania wynosiła dobre
200 metrów ale jakimś sposobem udało mi się
nie zabić i dojechałem do Erzincan w jednym
kawałku. Nie przeszkodził mi w tym nawet owad
który postanowił rozbić się na moich okularach z
jakże donośnym „plask” co zredukowało go do
półprzezroczystej mazi.

Okazuje się, ze pojawienie się turystów w
warsztacie rowerowym może sparaliżować życie
na całej ulicy. Ludzie na próżno szukali
sprzedawcy spodni, kierowcy nie mogli znaleźć
parkingowego a sprzedawca z sąsiedniego baraku
dziwił się gdzie wyparowali jego szklarze.
Grzebanie przy rowerze na tak małej przestrzeni
jaką mi zostawili było lekko niekomfortowe ale
wreszcie udało mi się doprowadzić maszynę do
stanu używalności. Oczywiście nie obyło się na
koniec bez obowiązkowej herbaty.

Za Erzincan znaleźliśmy sobie wspaniałe
miejsce noclegowe w sadzie brzoskwiń
miniaturek a miejscowy rolnik nie tylko
przyzwolił nam na zajadanie się nimi a wręcz to
przykazał. Pochłaniając kolejną brzoskwinie
cieszyłem swoje oczy moim rowerem
wyposażonym w nową oponę, nóżkę. Kiedy
mocowałem mój hiper, super wypasiony licznik
made by Thailand, zakupione za oszałamiające
13 lir, liczyłem że wytrzyma przynajmniej do
końca podróży. I się przeliczyłem. Pomimo
usilnych starań nie mogłem tego złomu pobudzić
do życia. Zamiast tego musiałem pobudzić moje
szare komórki do pracy. Szybko odkryłem, że
partyzancka ekstrakcja kabelka z tajskiego złomu
pozwoli przywrócić do życia moją sigmę. Kilka
ruchów nożem potem mogłem już się cieszyć

ponownym upływem kilometrów.

Żeby nie było mi za dobrze tym razem
popsułem się ja. Jedząc loda z kawałkami
orzechów natrafiłem na jednego paskudnie
twardego. Zły producenta, wyrzuciłem go do
kosza. Po kilku chwilach naszło mnie dziwne
uczucie, że czegoś mi brakuje. Zajrzałem do
kosza i odkryłem na jego dnie połówkę mego
zęba. Szczęście w nieszczęściu był już on od lat
martwy i nie sprawiało mu to wielkiej różnicy
czy jest w jednej czy w dwóch częściach.

Jadąc tak od awarii do awarii zaczęliśmy
powoli zjeżdżać z gór w stronę cieplejszych
dolin. Doliny były na tyle ciepłe, że lało się z nas
jak z cebra. Na szczęście w Turcji co kilka /
kilkanaście kilometrów znajdują się fontanny i
można doznać chociaż chwilowego orzeźwienia.

Spotkaliśmy Aliego, zwariowanego (w
pozytywny sposób) Irakijczyka z Angielskim
paszportem. Nie mając najmniejszego pojęcia o
podróżowaniu, kupił sobie rower i ruszył z
Anglii na Bliski Wschód i z powrotem. Jak
bardzo jest zakręcony wyszło bardzo szybko.

-Nie jedźcie do Armenii – ostrzegał.

-Dlaczego? – spytałem.

-Bo tam są góry, których nie da się przejechać
rowerem.

Zdziwiłem się, bo całkiem niedawno temu to
zrobiłem.

-Jak to się nie da? – pytam.

-Za stromo, większość czasu musiałem
prowadzić rower. Za duże góry.

I tu przyjrzałem się bliżej jego maszynie, Pięć
biegów, nic dziwnego że prowadził pod górkę.
Hamulec? Działa chyba na zasadzie silnej woli
pod warunkiem, że ta wola nie ma nachylenia
większego niż 6%. Wszystko to sprawiło, że
spory kawałek Armenii przemaszerował.

Nie tylko sam rower wprawił nas w
zdziwienie (a wyglądał naprawdę ekstra, jak
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maszyna prawdziwego włóczykija). Jego
wyczyny, jak przejście połowy Armenii czy
przepedałowanie w czerwcu przez środek
najgorętszej pustyni Iranu (ponoć jest tam jak w
piekarniku z termoobiegiem) też są imponujące.
Ale najbardziej zadziwiła nas jego dieta. Chleb z
masłem (oczywiście w tym żarze w postaci
płynnej) oraz jajka na surowo uzupełnione
własnoręcznie zerwanymi owocami. Prawdziwy
twardziel, który pokazuje, że wystarczy chcieć i
można ruszać w świat. Chrzanić
wielotygodniowe przygotowania, nauka na
własnych błędach – to jego motto.

Jako, że jechaliśmy w tym samym kierunku,
spotykaliśmy się z Alim jeszcze kilkakrotnie. Raz
mijaliśmy go jak pchał rower pod górkę. Innym
razem to on nas mijał kiedy zmożeni słońcem
prezentowaliśmy pozycję „na zgon” w
przydrożnych krzakach. Innego dnia
zatrzymaliśmy się na głos dochodzący z
przydrożnego drzewa: „Hej chłopaki! Chcecie
trochę owoców?”. Każde takie spotkanie pełne
było nie tylko śmiechów ale i pouczających
rozmów na temat pozycji Iranu w regionie.

Robimy sobie krótką przerwę od coraz
bardziej ruchliwej D100 i odbijamy sobie w
boczną drogę przez góry. Spotykamy tam grupę
Kurdyjskich robotników. Ci najpierw się
oburzają, że witamy się z nimi po turecku.
Odkrywszy jednak, że jesteśmy z europy
wybaczyli nam szybko ten nietakt i zaczęli
używać sobie na turkach: „When some Turkish
people ask you for money say FUCK OFF.
Exactly, FUCK OFF turkish people” pouczali nas
na pożegnanie. Tak mniej więcej wyglądają
stosunki między Kurdami a Turkami.

Po krótkim romansie z boczną drogą
wracamy z powrotem na D100 i monotonnie,
przez kilka kolejnych dni połykamy kilometry.
Monotonia otoczenia i coraz to bardziej
natężający się ruch sprawiły, że przy pierwszej
nadarzającej się okazji ewakuowaliśmy się z
rejonu śmiertelnej nudy. Po dwóch godzinach
błądzenia w okolicach Korşunlu, uzyskując
sprzeczne od siebie wskazówki od miejscowych,
uznaliśmy naszą ewakuację za nieudaną i
wróciliśmy na drogę główną. Drugą, tym razem
udaną próbę, podjęliśmy w Cerkeşi od razu

trafiliśmy na drogę o podwyższonym stopniu
urody otoczenia.

Że dobrze jest podróżować po Turcji z
Niemcem, potwierdza się niemal każdego dnia.
A tu darmowy obiadzik od sentymentalnego
dziadka, wracającego do Turcji na emeryturę, a
tu mały poczęstunek, nie można również
zapomnieć o mega-precyzyjnym wskazywaniu
drogi. Co tu dużo mówić, Turcja językiem
niemieckim stoi. Dzięki temu, w Kizilcahamam
dokładnie zostaliśmy poinformowaniem gdzie
szukać jaskiń, pozostałości po Ormańskich
kościołach. Zupełnie nieoznakowane, trudno jest
wypatrzeć z drogi. Turcy już o to zadbali,
podobnie jak o usunięcie z nich wszelkich
symboli religijnych.

Jedziemy w nieustającym upale. W ciągu
tygodnia temperatura nieustannie oscylowała w
granicach 35 stopni. Ale to nie upał nas zabija a
niesłychanie prażące słońce. Grzeje tak mocno,
że nasz pot paruje, zanim nawet pomyśli o
wyjściu na powierzchnię. I cała ta para idzie w
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gwizdek. Normalnie cali spoceni, powinniśmy
się rozkoszować miłym chłodkiem na zjazdach, a
tak lipa. Szczęście co kilkanaście kilometrów
znajdują się ujęcia wody, więc nie jesteśmy
skazani na ciągłe picie gorącej, z naszych butelek.
Pomimo, że piję jej ogromne ilości to sikam z
częstotliwością raz na sześć litrów.

Podróżując można stracić poczucie czasu. Nie
tylko obcy jest mi dzień tygodnia ale i data, co
może być kłopotliwe gdy takie informacje stają
się potrzebne. Odwiedzając Terakli, jedną z wielu
wiosek na naszej drodze ostatnie o czym
myśleliśmy to jaki mamy dzień. Zdziwiło nas
więc nieco, że o 19 w lokalnej restauracji nie ma
nic do jedzenia (żaróweczka się nie zapaliła). Po
krótkiej rozmowie z właścicielem udało nam się
wyżebrać po zupie (żaróweczka pozostawała
ciemna). Jako, że było niemiłosiernie gorąco
wpadłem na pomysł, żeby się przenieść przed
lokal, na ulicę. Kiedy poprosiliśmy o herbatę w
pobliskiej çayarni, właściciel tylko popukał się w
zegarek i przecząco pokręcił głową (sprawdźmy
żaróweczkę… ciągle ciemno). Zdziwiło nas

nieco, że tak wcześnie tu wszystko zamykają.
Jedliśmy więc zupę i obserwowaliśmy, ludzi
siedzących przy stolikach dookoła, a oni
obserwowali nas. Jedliśmy zupę, oni czytali
gazety, cicho rozmawiali,komplementowali
otoczenie, czy też nerwowo pukali w stół.
Byliśmy już blisko końca zupy gdy nagle
elektrownia przesłała pełną moc do żaróweczki,
która momentalnie się przepaliła. Tu nikt nie je i
nie pije! Tośmy urządzili pokazówkę Turkom w
pierwszy dzień ramadanu.

Na szczęście Turcy podchodzą liberalnie do
osób nie przestrzegających ramadanu i w trakcie
naszego pobytu byliśmy w ciągu dnia,
wielokrotnie częstowani napojami i przekąskami,
podczas gdy nasi darczyńcy zadowalali się
jedynie rozmową z nami. Pomimo tego
staraliśmy się nie jeść zbyt ostentacyjnie w ciągu
dnia. Przynajmniej na prowincji. W dużych
miastach można nawet nie zauważyć, że trwa
ramadan.

Zaraz po komarach, najbardziej nienawidzę
mrówek. Te małe draństwa wszędzie wlezą,
potrafiąc popsuć nawet najlepiej zapowiadający
się biwak. I nie było inaczej podczas naszego
biwaku w okolicach Terakli. Miejsce wydawało
się idealne: pole otoczone drzewami, cicha
okolica, strumyk w pobliżu. A jednak. Całą noc
opędzając się od chodzących po mnie bestii,
zachodziłem w głowę którędy one wchodzą. Po
wielokroć sprawdzałem suwaki, czy upchany
między nimi papier toaletowy zapewnia
wystarczającą szczelność. Rano obudziły mnie
słowa Patricka „Ou man, Shit!”. Wygrzebałem się
z namiotu i zobaczyłem co wywołało w nim taką
reakcję. Siateczka, będąca mocowaniem stelażu
była obsadzona dokumentnie przez mrówki,
które przez noc zdążyły przeżreć się przez jej
spory kawałek. Dałbym popracować mrówkom
dwie godziny dłużej i obudziłby mnie nie Patrick
a walący się na mnie namiot. Zresztą nie tylko ja
padłem ich ofiarą. Moskitiera Patricka była
przegryziona w kilku miejscach i on też walczył z
tymi potworami całą noc.

Nie udało mi się nawet porządnie przyjrzeć
uszkodzeniom. Po nocnej walce z robotnicami i
zjedzeniu mojego namiotu przez wojowników do
ataku przeszły mrówki latające. Aż przypomniał
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mi się jeden z odcinków Macgyvera, w którym
walczył z armią morderczych mrówek w
Amazonii. Humory poprawiło nam nieco
zaopatrzenie się w pobliskich drzewach w kilka
kilo śliwek.

Przez całą historię z mrówkami dokonaliśmy
ciekawej rzeczy. Mianowicie zgubiliśmy się na
odwrót – czyli od tyłu. Otóż o tym, że się
zgubiliśmy, dowiedzieliśmy się w momencie gdy
się odnaleźliśmy. Podsumowując. Zgubiliśmy się
wjeżdżając na drogę o której myśleliśmy, że
jedziemy nią od ostatnich 20 km.

Zbliżając się do morza Marmara,
odwiedziliśmy Iznik. Przyjemne miasto z
kilkoma zabytkami będące otoczone
autentycznie, autentycznym, antycznym murem.
Na noc postanawiamy zostać w mieście i
rozbijamy się w parku nad jeziorem. Odraczając
na później kontrolę mojego namiotu
postanawiam spać pod chmurką. O 4 rano
obudził mnie głos człowieka, biegnącego w naszą
stronę i krzyczącego „Su, su!”. Sekundę później

strumień wody, który przebiegł po mojej twarzy.
Okazało się, że spod ziemi wysunęły się
spryskiwacze i zaczęły swoją pracę. Spóźnione
ostrzeżenie pochodziło od pracownika parku,
który jednak czując się w obowiązku nam
pomóc, pomógł zdezaktywować najbliższe
spryskiwacze. I tak poszliśmy spać, ja w swoim
lekko wilgotnym śpiworze i Patrik na sucho w
swoim namiocie, otoczeni przez szalejące
spryskiwacze.

Odpuściwszy sobie konwencjonalną metodę
dostania się do Istambułu (czyli przez totalnie
zatłoczone drogi), pojechaliśmy do Yalowy, gdzie
nabyliśmy bilety na prom, który przeprawił nas
przez morze do samego centrum stolicy Turcji.
Podróż promem z Yalowy do Istambułu trwała
ledwo godzinę, co pomimo dość wysokiej ceny
biletu (25 lir) niezwykle nam się opłaciło. Jako
alternatywę mieliśmy, spędzenie całego dnia na
przepychaniu się przez kilometry potwornie
zakorkowanych dróg tego miasta molocha. Prom
wysadził nas w Yenikapi czyli praktycznie w
samym centrum miasta, dosłownie rzut beretem

TThhee kkaappeelluusszz ggaanngg ((TTuurrccjjaa))
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od Sulthanahmetu.

Szukanie noclegu w Istambule poprzez
couchsurfing to karkołomne przedsięwzięcie,
szczególnie w okresie wakacyjnym. Pomimo
rozesłania mnóstwa requestów nie otrzymaliśmy
ani jednej pozytywnej odpowiedzi. Daliśmy więc
sobie spokój z couchsurfingiem i zaraz po
postawieniu nogi na Istambułskiej ziemi
ruszyliśmy na poszukiwanie noclegu. Szczęście
dość szybko nam dopisało bo już w drugim
hostelu nie zastaliśmy ciepłej wody, co pozwoliło
obniżyć cenę o 5 lir. Zresztą, kto używa ciepłej
wody w takim upale?

W naszym dormitorium, znaleźliśmy sakwy
Ortlieba i ucieszeni, że mamy rowerowe
towarzystwo rozpoczęliśmy spekulacji z którego
kraju może ono być. Wszystkie nasze typy szlag
trawił, gdy przez drzwi wszedł Jawid. Pochodzi
on z Afganistanu i jedzie, a jakże – do Kabulu.
Startując z Dortmundu w Niemczech dojechał
do Turcji w niesamowitym dla mnie czasie ledwo
ponad dwóch tygodni. Jawid nie tylko jedzie, ale
też zbiera pieniądze na dzieci, ofiary wojny.
Wieczór spędziliśmy na wysłuchiwaniu
niesamowitej historii życia Jawida. 15 lat temu
był studentem w kabulu i pewnego dnia przyszli
Talibowie oznajmiając, że od tej pory wszyscy
studenci z jego grupy zostają włączeni w ich
szeregi. Jawid dał nogę pierwszego dnia obozu
szkoleniowego, uciekając do Iranu. Od tamtej
pory tułał się po świecie by ostatecznie osiąść w
Londynie.

Jest taki dzień, w który nie należy wychodzić
na ulicę (przynajmniej w okolicach
Sulthanahmetu). Jest to niedziela. My ten błąd
popełniliśmy i niemal zostaliśmy zmiażdżeni
przez dziki tłum jaki przewalał się ulicami.
Dostać się w pobliże jakichkolwiek atrakcji było
nie lada wyzwaniem i już po 15 minutach
przeciskania się w tym tłumie szlag nas trafił i
wróciliśmy do hostelu.

Ponowiliśmy próbę wyjścia na miasto w
poniedziałek i było o niebo lepiej. Idąc ulicą
można było bezproblemowo podziwiać elewację
budynków zamiast elewacji pchających się we
wszystkie strony turystów i lokalsów. Drożyzna
jaka panuje w turystycznej części miasta (nawet

kantory skandalicznie zaniżają kurs) skierowała
nas w nieco mniej spektakularne, ale
zdecydowanie tańsze rejony. Przeciskając się
wąskimi uliczkami, szybko trafiliśmy na lokal
serwujący potrawy w cenie, która zadowoliła
nasze portfele.

Wracając do hostelu zahaczyliśmy o dzielnicę
studencką. Każda uliczka była inna. Raz
przechodzimy obok lansiarskich kawiarenek, by
za zakrętem znaleźć się w kwartale opanowanym
przez „pise, lowe i hipis mode”. Ramadanu tam
się nie uświadczy. Mało tego, miejscowi, co nas
zadziwiło, bardzo mocno podkreślają, ze religia
nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Na głównych deptakach Stambułu można
spotkać najszybszych, ulicznych sprzedawców na
świecie. Idąc ulicą zaczepiani ofertami kupna
jakiejś bezwartościowej biżuterii obserwujemy,
że jak na komendę cała ulica zwija swój mały
straganik i w nogi. W życiu nie widziałem tak
szybko składanego towaru na widok zbliżającego
się policjanta. Usain Bolt zapewne miałby w nich
niezłą konkurencję, pomimo tego że mają
przecież trudniej, bo nie łatwo jest biec
trzymając przed sobą stolik z chińskim chłamem.
Wyglądało to tak prześmiesznie, że bezczelnie
usiedliśmy w jednej kawiarenek i żądni taniej
rozrywki, przyglądaliśmy się biegającym w te i
we wte młodym ludziom trzymającym w rękach
naprędce zwinięty dobytek. Po każdym takim
sprinterze odliczaliśmy sekundy do pojawienia
się patrolu policji. Wyglądało to tak że oni
wiedzieli, że policjanci wiedzą, że oni wiedzą o
policjantach, że ci chodzą na tyle wolno by
przypadkiem kogoś nie złapać na gorącym
uczynku.

Tradycyjnie już, jako znawca i wielbiciel
zabytków całkowicie ignorowałem ich wnętrze,
zadowalając się ich całkowicie darmowym w
zwiedzaniu zewnętrzem. Na szczęście
obserwowanie życia na ulicy dostarcza również
wielu wrażeń. Szczególnie upodobałem
wyłapywanie sobie z tłumu polskich akcentów
typu „kurwa” i „a sama se to nieś jak kupiłaś”.
Częstotliwość występowania tego pierwszego nie
dziwi ale to drugie?

Dwa dni w Stambule całkowicie nam
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wystarczyły. Patrick już wcześniej miał okazję
zwiedzić miasto a ja nie miałem na to pieniędzy,
więc zgodnie uznaliśmy, że kontynuujemy
wspólną podróż. Za namową Jawida opuszczamy
miasto główną drogą, czyli naszą „ulubioną”
D100. Miało być pusto aż do samej granicy. Nie
wzięliśmy jednak pod uwagę, że miało być pusto
od opuszczenia granic miasta, a zanim to się
stało minęło 45 najgorszych kilometrów w moim
życiu.

O ile miasto zabijało potwornym ruchem i
spalinami, tak dalsze droga do granicy zabijała
nudą. W przypływie desperacji, próbowaliśmy
nawet złapać jakiegoś stopa, ale chyba nie
wyglądaliśmy zbyt atrakcyjnie i po
bezskutecznym machaniu zdecydowaliśmy się
jechać dalej.

W Edirne zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby
zajrzeć do meczetu Salima i odpocząć przed
południowym skwarem. Siedząc pod meczetem
nie dało się nie zauważyć jak wiele cygańskich
dzieci kręci się w około przysparzając niemało
kłopotów okolicznych restauratorom i
handlowcom. W pewnym momencie podeszła
do mnie na żebry mała dziewczynka, która była
tak nachalna, że pomimo odpędzania, uparcie
wyciągała do mnie rękę mówiąc „money,
money”. Doszło do tego że mało nie wyrwała mi
z ręki monety i zupełnie nie przeszkadzało jej to,
że trzymałem zupełnie bezwartościowe w Turcji
1000 Irańskich riali (zresztą w Iranie też).
Niezadowolona, że nie udało jej się niczego ode
mnie wysępić pobiegła, posyłając mi bezczelnie
kopniaka na do widzenia. Niedługo później
przybyła grupa chłopaczków niezwykle
zainteresowanych naszymi rowerami. Tego dla
mnie było już za wiele i kiedy odważniejszy nich
zaczął grzebać w moich rzeczach, dostał solidnie
po łapach. Na tym skończyło się zainteresowanie
moim sprzętem. Przekonany o skuteczności
bezstresowego wychowania Patrick miał
problemy z przetłumaczeniem, żeby go zostawiły
w spokoju i skutek był tego taki, że nawet nie
mógł zrobić spokojnie zdjęcia. Gdy tylko
podnosił aparat do oczy, czyjeś ręce zanurzały się
w jego bagażu.

Przebywanie pośród tej całej cyganerii
straciły jakiekolwiek znamiona odpoczynku i

postanowiliśmy czym prędzej ewakuować się z
tego miasta, by schronić się przed upałem po
Greckiej stronie granicy. Samo przejście
graniczne zaskoczyło nas swoją kameralnością.
Cisza, spokój i mały parczek, a w nim…
spacerujące pawie.

Przy okazji dowiedzieliśmy się jak
podróżowanie zmienia człowieka. Kiedy
pierwszy raz spotkałem się z ubikacją kucaną,
miałem wielkie opory. A teraz…? Korzystając z
okazji, że byliśmy na przejściu postanowiliśmy
zostawić tu małe pamiątki. Jednak ku naszemu
zdziwieniu, zastaliśmy tradycyjną ubikację –
szybkie porozumiewawcze spojrzenie i decyzja:
idziemy do lasu.

EUROPA

Grecja przywitała nas potwornym żarem.
Pomimo „zaledwie” 37 C, żar jaki nas owiewał
niemal wypalał mi oczy. Nie wiem, czy to
termometr źle wskazywał czy jakieś inne
czynniki na to wpływały, lecz nawet leżąc
schowany w głębokim cieniu czułem jak bym
miał zaraz umrzeć.

Poza nienormalnym gorącem, Grecja
przywitała nas totalną ignorancją ze strony
mieszkańców. Jakbyśmy byli powietrzem.
Całkowita odmiana po gościnnej Turcji.
Szczęśliwie zamierzaliśmy spędzić w tym kraju
tylko 40 km. Jednak tuż przed granicą wreszcie
trafiliśmy na parę emerytów, którzy uratowali
honor wszystkich Greków. W czasie gdy Patrick,
męczył się w potwornym ukropie z naprawą
przebitej dętki, ja raczyłem się zimnymi
napojami i ciasteczkami w pobliskim ogródku.

Żeby postawić kropkę nad „i” naszego pobytu
w tym kraju, postanowiliśmy symbolicznie
rozbić się z noclegiem na jej terenie. Z samego
rana zameldowaliśmy się na granicy z Bułgarią,
gdzie skończyła się moja przygoda z Patrickiem.
Kiedy on udał się na północ ja ruszyłem główną
drogą do Sofii. I potem żałowałem tego przez
najbliższe 100 km. Ruch był tak niesamowity, że
droga mało co a by się zakorkowała. Policzyłem
nawet, że gdyby usunąć z niej Niemców, ubyło by
70% pojazdów. Czemu nie jechali pobliską
autostradą? Tego nie wiem.
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Do Sofii dotarłem bez większych rewelacji,
gdzie zatrzymałem się u Rostislava i Tsveti,
moich znajomych z poprzedniej wyprawy. Jako,
że tego dnia miał być mecz Polska – Włochy,
postanowiłem nieco skrócić sobie dystans i
wbiłem się na autostradę. Jak wiadomo
autostrady ignorują ukształtowanie terenu, więc
nadspodziewanie ostatnie 40 km strzeliło jak z
bata. Byłem przez to sporo przed czasem i w
oczekiwaniu na mecz udałem się z moimi
gospodarzami na nasiadówkę na balkon. Tak
nam się zeszło, że o północy przypomniało mi
się po co tu tak pędziłem cały dzień. Pozostało
mi już tylko obejrzeć powtórki.

Pierwotnie planowałem zostać w Sofii jeden
dzień, ale złapałem takiego lenia, że ciągle
odkładając swój wyjazd o kilka godzin,
przedłużyłem swój pobyt do trzech dni.
Wyleniłem się w tym czasie za wszech czasy.

Opuszczając Bułgarię, nie spodziewałem się
że ósemka, na której nieźle sobie napsułem krwi
w dniach poprzednich, tak pozytywnie mnie

zaskoczy. Nie dość że wjechałem w całkiem
przyjemne górki to jeszcze ruch zbliżył się do
całkiem przyjemnego zera.

Sielanka nie trwała długo. Zaraz po
wjechaniu do Serbii, pojawiły się stada Niemców,
poprzedzielane sporadycznie Holendrami i
Belgami. Ale tacy z nich Niemcy jak z Indian
Azjaci. Wystarczy dobrze się przypatrzeć, by
dostrzec w każdym samochodzie, tureckie rysy
twarzy. Nie bez przyczyny zresztą większość
restauracji i wszelakiej maści zajazdów,
oznaczona jest po Turecku.

Bułgaria była tanim krajem, ale nie
spodziewałem się, że ceny mogą spaść jeszcze
bardziej po Serbskiej stronie granicy. Kto słyszał,
żeby cola (a nawet jej podróbki) była droższa od
piwa? Pomimo szybko kurczącego się, i tak już
okrojonego budżetu, mogłem sobie w tych
krajach pozwolić nawet na jedną czy dwie wizyty
w lokalu gastronomicznym.

Po dojechaniu do Pirot, przypomniało mi się,

BBaajjeecczznnyy wwooddoossppaadd ww SSeerrbbiiii
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że tak właściwie to nie wiem gdzie jestem. Zatem
na najbliższej stacji benzynowej zakupiłem mapę
i jak się okazało uczyniłem to rychło w czas. Z
Pirot, odbijał skrót, ślicznie zachęcający mnie
swym żółtym kolorem. Ale byłą to skrót że hej!
Nigdy nie interesowałem się Serbią, to też nie
sądziłem, że napotkam tam góry godne
odwiedzenia. A JEDNAK! Jadąc całkiem
przepyszną dolinką, nie spodziewałem się jaka
niespodzianka czeka mnie dnia następnego.

Rano, po wyjściu z namiotu, który rozbiłem w
środku lasu na niewielkim poletku kukurydzy,
zacząłem prężyć swe wątłe ciało, ubrane ino w
same bokserki, bezskutecznie doszukując się
mięśni na mej klacie. W takiej to pozie
zaskoczyła mnie starowinka, która przyszła
obrabiać poletko na którym się rozbiłem. I tak
się ucieszyła, jakbym jej jakąś przysługę zrobił,
rozbijając się w tym miejscu. I z miejsca włączył
się jej słowotok, z którego wynikało, że od lat jest
sama, nie ma do kogo ust otworzyć, to sobie
chociaż z obcym pogada. I tak sobie ze mną
pogadała, że jeszcze śliwek na pożegnanie
dostałem i ostrej papryki, która umiliła nieco
moje mdłe śniadanie.

Droga z każdym kilometrem robiła się coraz
przyjemniejsza, ładne górki ją okalające dały mi
odsapnąć po Bułgarskiej monotonii. Jeszcze
południe nie nastało jak natknąłem się na
ekstraordynaryjny wodospad. Z reguły do takiż
to atrakcji trzeba mocno zbaczać z szlaku a tu,
tak po prostu, woda sobie z góry leci zaledwie
kilka metrów od drogi. Obok znalazłem
tabliczkę, zachęcającą do udania się ścieżką w
górę strumienia i zwiedzanie kilku mniejszych
wodospadów oraz jego źródła. Do samego źródła
nie dotarłem, za to po zostawieniu roweru i
przebiciu się przez chaszcze, natrafiłem w lesie
na kolejny wodospad, a właściwie kilka, które
może swoją wielkością nie powalały, ale urodą i
owszem. I żal było mi opuszczać to miejsce bo
nie tylko oczy cieszyło ale i ciało swym diabelnie
kojącym chłodem.

Do południa zmagałem się z urokami
kanionu, który przyjemnie acz nieubłaganie
prowadził mnie powoli ku głównej drodze. A
główna droga jak to ma w zwyczaju jest nudna.
Ino jeno same pola przez wiele kilometrów.

Jedynym urozmaiceniem był Dunaj, który
pojawił się na kilkadziesiąt kilometrów przed
rumuńską granicą. Samo przejście graniczne jest
dość ciekawie umiejscowione, albowiem biegnie
ono przez zaporę na Dunaju. Dodatkową
ciekawostką jest to, ze zapora ta znajduje się w
granicach parku narodowego. Ot, coby im
rzadkie gatunki ryb w dół Dunaju nie
pouciekały.

Pierwszego dnia w Rumunii robię sobie
rozgrzewkę po niewielkich górkach by dnia
kolejnego zameldować się na pierwszym
kilometrze Transalpiny. Spodziewałem się, że
Transalpina jako mniej znana kuzynka trasy
Transfagoraskiej będzie spokojna. Myliłem się.
Auto, za autem pędziło ku przełęczy. Dodając do
tego totalny brak widoków i moją własną niemoc
tego dnia było tragicznie. Na szczęście pod
koniec dnia, kiedy doczłapałem do turystycznej
wsi Ranca, skąd jest już tylko 10 km do
przełęczy, wreszcie skończyła się nuda
krajobrazu a zaczęły się góry.

Droga jest nowa (zdaje się że w tym roku
oddana do użytku) , więc jedzie się nie najgorzej.
Pomimo tego postanawiam, nie przekraczać
przełęczy (która notabene składa się z dwóch
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równo-wysokich przełęczy oddalonych od siebie
o 5 km), i znalazłszy tuż pod szczytem drogi
świetne miejsce, rozbiłem się na noc. W nocy
cisza była tak idealna, że miałem kłopoty z
zaśnięciem. Przeszkadzał mi niemiłosierny pisk
w uszach nieprzyzwyczajonych do takiego braku
zajęcia.

Transfagoraska i Transalpina to dwie zupełnie
odmienne od siebie trasy. W pierwszym
przypadku droga jest zamknięta w górach,
ograniczając widok do najbliższych szczytów,
natomiast w drugim przypadku wyjeżdża się w
otwarte góry, mając nieograniczony widok na
wiele kilometrów w każdą stronę. I to właśnie
Transalpina bardziej przypadła mi do gustu.
Niestety spory ruch panujący na drodze psuje
trochę wrażenie. Więc długo nie zabawiłem na
jej szczycie i rozpocząłem zjazd.

Obiad tego dnia jadłem na zaproszenie
niemieckiego sakwiarza, któremu dopisało tyle
szczęścia, że udało mu się kupić od miejscowych
grzybiarzy całą kupę kurek. Przyrządziliśmy z
tego wspaniałą potrawkę, która wypełniła nasze
żołądki do granic przyjemnej nieprzyzwoitości.
Jako, że połączyliśmy się jedynie w celach
towarzysko-konsumpcyjnych, zaraz po obiedzie

się pożegnaliśmy i wieczorem byłem już w Sebeş
kończąc tym samym moją dwudniową przygodę
z Transalpiną.

Obranie najszybszej trasy na Ukrainę poza
zyskiem czasowym miało same wady: wiatr w
twarz, nuda, mnóstwo samochodów. W dodatku
dwie noce z rzędu rozkładałem się nieświadomie
w pobliżu przejazdów kolejowych, czym
zasłużyłem sobie na solidną dawkę braku snu
spowodowaną sygnałami ostrzegawczymi
średnio raz na 15 minut.

Po dwóch dniach szalenie nudnej jazdy,
opuściłem wreszcie wyżynę transylwańską i
ponownie zacząłem wspinać się po Karpackich
górkach. Tym razem wybrałem się zdecydowanie
bocznymi drogami. Dość szybko ogarnęły mnie
bardzo przyjemne widoki i spokojna atmosfera,
którą zawdzięczałem zapewne brakiem drogi
asfaltowej. W ciągu jednego dnia udaje mi się
pokonać 4 przełęcze, z których każda jest
pyszniejsza od poprzedniej. Jechało się bardzo
elegancko, gdyż na drodze częściej można było
spotkać furmanki, niż spalinowe urządzenia
głośno-dające prędkość. Pierwszy raz w życiu
miałem też okazję oglądanie zaprzęgu wołów
ciągnących bale drewna.

Takie przyjemne widoczki sprawiły, że lekko
żałowałem, że Europę przelatuję tranzytem. Ale
lepiej przejechać Europę na ubogo niż łapać
stopa ze Stambułu do Polski.

Przed opuszczeniem Rumunii trafiłem na
małą niespodziankę. Droga do przejścia
granicznego w Sighetu Marmatiei była tak
doskonale oznakowana, że po 15 minutowych
poszukiwaniach gotów byłem sądzić, że
takowego przejścia w ogóle nie ma. Szczęśliwie
natrafiłem na małą niepozorną strzałkę, która
nakierowała mnie na właściwą drogą.

Ukraina przywitała mnie zmianą pogody.
Niebo zasłoniły chmury a wiatru jak na złość nie
chciał mi dopomóc w ostatnich dniach podróży i
złośliwie wiał w twarz. Nie tylko pogoda się
zmieniła. Ukraiński asfalt to żal i rozpacz,
przynajmniej na Zakarpaciu. Nie cierpię podłego
asfaltu. Mogę cały dzień zasuwać pod górę po
kamieniach wielkości pięści z uśmiechem na
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twarzy, ale jak tylko wjeżdżam na dziadowski
asfalt jakoś odechciewa mi się jechać.

Poza całą beznadziejnością drogi to co
najbardziej rzucało się w oczy to wille, które
rozsadziły się po obu stronach drogi. Były tak
naćkane wszelkiej maści wieżyczkami, portalami
czy innymi kolumnami, że zawstydziłyby
niejednego króla cyganów. Inna sprawa, że
połowa z nich była niedokończona i nie zanosiło
się by w najbliższej przyszłości stan ten się
zmienił. Zaraz po wyjechaniu z willowej „wsi”
następuje powrót do normalności – czyli bieda
jest.

W Khust opuszczam główną drogę i kieruje
się przez góry w stronę Słowackiej granicy.
Temperatura gwałtownie spada co w połączeniu
z dużą wilgotnością ostro przechłodziło moje,
nieprzyzwyczajone do takich warunków, ciało.
Szczęśliwie trafiłem na dzień targowy, czego
skutkiem były totalnie opustoszałe wsie po
drodze – cała okoliczna ludność skupiła się w
Dovhe i tam panował naprawdę wielki tłok.
Atmosfera jak na odpuście – z tym że mniej jest
typowej chińszczyzny a więcej straganów ze
sprzętem użytkowym.

Kiepska pogoda i ogólnie słabe samopoczucie
sprawiło, że nie miałem żadnej frajdy z Ukrainy.
Niestety dalej już było tylko gorzej. Obudziłem
się w deszczowy poranek i nijak nie mogłem się
zebrać. Walczyłem z nudą czekając aż deszcz
przejdzie. Ostatecznie mając dość siedzenia w
namiocie, około godziny 10, zwinąłem się i w
towarzystwie deszczu pokonałem ostatnie 30
km, do granicy ze Słowacją.

Będąc już na Słowacji, z powodu deszczu
przegapiłem znak i zamiast skierować się wprost
w stronę granicy z Polską pojechałem na zachód
do Stakčina… co mi wyszło na dobre, gdyż w
końcu uciekłem spod deszczowych chmur. Z
radością pozbyłem się wodoodpornych warstw i
ruszyłem do Parku Narodowego Połoniny.

W Topoli opuszczam asfalt i szlakiem
rowerowym ruszam na Przełęcz nad Roztokami
Górnymi. Wbrew moim obawom, grunt nie był
rozmiękły. Pomimo, że kilkakrotnie nie mogąc
znaleźć znaku, skręcałem w złą stronę, bardzo

dobrze wspominam ten odcinek. Przez kilka
godzin jazdy po Połonińskich szlakach nie
spotkałem żywego ducha a słońce kilkukrotnie,
nieśmiało wyjrzało zza chmur. Dość często
robiłem sobie postoje, by uszami chłonąć tą ciszę
a wzrok swój napałać pierwszymi od kilku dni
przebłyskami słońca.

Tuż przed zmrokiem osiągnąłem przełęcz, i
niestety, Polska przywitała mnie ponownym
powrotem burzowych chmur. Tuż za przełęczą
spotkałem bardzo sympatycznego starszego
pana, który zachwycony moją podróżą strasznie
mnie przepraszał, ze nie może mnie zaprosić do
siebie ale sam z powodu wizyty swoich dzieci
musi spać w namiocie.

W Cisnej ostatecznie zostaje dogoniony przez
deszcz. Rozbijam się za stacją benzynową i czuje
się niemalże jak na polu namiotowym, nie dość
że łapałem sygnał WiFi to jeszcze do ubikacji
miałem kilka kroków. Jakoś nieprzyzwyczajony
do takich luksusów, odruchowo poleciałem za
potrzebą w krzaki. Rano pogoda wcale nie była
lepsza a wręcz przeciwnie. Tym razem nie bawię
się w czekanie i od razu z rana wyruszam w
deszcz.

Pomimo tego, że byłem w Bieszczadach to gór
w ogóle nie widziałem. Nieustanny deszcz,
połączony z nisko zawieszonymi górami
ograniczał widoczność do bezpośrednich okolic
drogi. Ubrany w co tylko mogłem gotowałem się
w środku niemiłosiernie, ale lepsze było bycie
mokrym na ciepło niż zimno dlatego parłem
dalej w deszcz nie pozwalając sobie na dłuższe
przerwy. W Sanoku robię sobie przerwę w barze
przy stacji benzynowej. Moje wejście wzbudziło
niemałą sensację, kiedy to cały przemoczony w
otaśmowanych gdzie się dało ubraniach parłem
w stronę baru zostawiając za sobą kałuże wody.
Korzystając, że przebywam w ciepłym i suchym
pomieszczeniu zmieniłem ciuchy na nowe, suche
co i tak na niewiele się zdało bo już godzinę
później na powrót byłem cały mokry.

Wieczorem od całodniowego użerania się z
deszczem łupało mnie we wszystkich kościach.
Nie miałem nawet siły by szukać noclegu u ludzi
i przy pierwszej lepszej okazji zapadłem się do
mojego mokrego namiotu, w mokry śpiwór.
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Wykorzystałem jeszcze tylko netbooka by
rozgrzać we wnętrzu śpiworu i już spałem. Rano
o dziwo… ciągle padało. Nie mając już żadnych
suchych ubrań już od samego startu jechałem w
mokrych ciuchach. Deszcz tak przybrał na sile,
że woda wciskała się pod moje ubranie każdym
możliwym otworem. Mało tego, poddały się
worki na moich nogach i przez cały już dzień
jechałem w chlupoczących butach. Żeby nie
tracić ciepła nie robiłem praktycznie żadnych
przerw i jedynie wizja, że jeszcze tego samego
dnia będę spał w łóżku dawała mi siłę by jechać
dalej.

Wreszcie dotarłem do Biłgoraju, gdzie
jechałem na zaproszenie Michała. Moment, w
którym wyszedłem spod ciepłego prysznica i
wreszcie wytarłem się do sucha był chyba
najpiękniejszy w całej mojej podróży.
Dodatkowo, gościna mojego gospodarza była tak
wielka, że szybko zapomniałem o trudach
ostatnich dni, i poddałem się pełnemu relaksowi.
Rano, już w suchych i wypranych ubraniach

ruszyłem dalej. Szybko jednak zdałem sobie
sprawę, że goszcząc u Michała zupełnie
zapomniałem wysuszyć śpiwór i namiot, dlatego
też ostatecznie pojechałem do Lublina gdzie
wsiadłem w pociąg do Warszawy.

No cóż, a tak śmiałem się przez te wszystkie
miesiące z tego że mam wspaniałą pogodę,
podczas gdy w Polsce ciągle pada. No i pokarało
mnie. Ale przynajmniej takiego przywitania w
kraju nigdy nie zapomnę.
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Wstęp

Po dwóch nieudanych wyjazdach zimowych na
północ Europy tym razem zimą postanowiłem
pojechać w miejsce, gdzie da się przyjemnie
pojeździć, a nie tylko walczyć o przetrwanie ;)) Na
pomysł wyprawy na Wyspy Kanaryjskie w ferie
zimowe wpadłMarcin, ja ze względu na nieco
więcej czasu do dyspozycji ów pomysł
rozszerzyłem z dwóch do czterech wysp. Ze
względu na koszta transportu na Kanary opłacało
się lecieć dużo bardziej z Niemiec niż z Polski -
stąd podróż do specjalnie przyjemnych nie
należała.

By ograniczyć ryzyko zaginięcia roweru w
czasie transportu do Niemiec jadę autokarem
(tak by lecieć bez przesiadek), z Warszawy
ruszam o 13, po 10 i właściwie nieprzespanej
nocy docieram do Dusseldorfu. Stąd już na
rowerze ruszam na lotnisko Weeze położone o
ok. 70km od Dusseldorfu. Miałem trochę
szczęścia do pogody - jeszcze kawałek przed
Dusseldorfem nieźle lało, gdy startuję deszcz się
skończył, a do tego jest nadspodziewanie ciepło -
aż 9'C. Długo przebijam się przez aglomerację,
dopiero po ok. 30km wyjeżdżam za miasto - i tu

pojawia się przeciwny wiatr, który towarzyszył
mi na całej dalszej trasie. A ta w skrócie - nudna
jak flaki z olejem, cała przebiegała przez płaską
jak stół Nadrenię, jedynie kilka ładnych
miasteczek mnie na chwilę ożywiło. Nadrobiłem
też z 10km by wjechać na chwilkę do Holandii i
mieć "na koncie" kolejne państwo ;)) . Na lotnisko
docieram z dużym zapasem; przelot przebiega
bezproblemowo, samolot puściutki, dzięki czemu
mogłem się trochę przespać. Do Arecife na
wyspie Lanzarote (lotnistko położone nad
samym morzem, nad wodą przy lądowaniu leci
się jeszcze na wysokości z 50m) dolatujemy
trochę po północy; po jakiejś godzinie mam już
skrecony rower (nabicie każdego koła do ponad
3 atmosfer wymagało 750 machnięć moją
pompeczką :))

Na wyspie nocą wita mnie 18'C i wspaniały
księżyc na bezchmurnym niebie. Wyjeżdżam
parę kilometrów za lotnisko i szybko się
rozbijam kawałek od głównej drogi - bo bardzo
byłem już zmęczony tą niemal dwudobową
podróżą.

I dzień - [E] - Casas - Arrecife - Arietta -
Orzola - Haria, DST 87 km - AVS 15,3 km/h -

WWyyssppyy KKaannaarryyjj sskkiiee
WWiillkk
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MAX 50,1 km/h - ALT 1368 m

Rano budzi mnie piękna słoneczna pogoda i
wspaniałe widoki na okoliczne góry. Od razu
rzuca się w oczy mocno pustynny charakter
wyspy; tak więc przeskok z dziadowskiej
styczniowej pogody w Europie jest ogromny - po
to się właśnie jeździ na Kanary!

Pierwszy odcinek do Arrecife pokonuję
asfaltem, w mieście wjeżdżam na szlak MTB
prowadzący dookoła całej wyspy. Pierwszy
odcinek szlaku to głównie jazda nadmorskimi
promenadami z dużą ilością spacerujących
wczasowiczów, ale zawsze miło sobie pojeździć
pod pięknymi palmami zamiast jechać
pięćdziesiąty raz do Góry Kalwarii :)) Wrażenie
robi ładny zamek (właściwie raczej fort)
Świętego Gabriela, położony już na morzu,
prowadzą do niebo krótkie mola. Po ok. 20km
kończy się zabudowa miejska i zaczyna właściwy
szlak i terenowa jazda na którą czekałem.
Pierwsze kilometry to ładne szutrówki, jest też
sporo małych górek urozmaicających trasę. Gdy
trasa odbija kawałek w głąb lądu robi się
wyraźnie cieplej, temperatura dochodzi nawet do
26-27 stopni. Ale szlak szybko wraca nad morze,

nie jest łatwy orientacyjnie, oficjalne oznaczenia
są kiepskie i rzadkie, na szczęście mam ślad GPS,
który powoduje że w ogóle nie tracę czasu na
błądzenie. Niemniej po powrocie nad morze
szlak robi się sporo trudniejszy, często prowadzi
ledwo widocznymi singielkami po plaży i
kamieniach, fragmentami trzeba prowadzić bo
przecina pola lawowe z samymi kamieniami.
Wulkaniczny charakter wyspy jest widoczny na
każdym kroku, skały z lawy spotyka się ciągle,
podobnie jak i sporo żyznego wulkanicznego
piachu. Szlakiem jechałem do ok. 10km przed
Orzolą, końcówka jest już poprowadzona
asfaltem. Dojazd do Orzoli bardzo widowiskowy
- widać wysoką ścianę gór zaczynających się za
tym miasteczkiem, na które zaraz będę się musiał
wspinać. W Orzoli robię postój, od razu w oczy
rzucają się problemy ze sklepami, generalnie
ciężko o większe sklepy poza dużymi
miejscowościami, a w tych małych wszystko
kosztuje dwa razy drożej.

Podjazd mieszany - terenowo-asfaltowy, a
terenowe odcinki bardzo ostre, zdrowo ponad
10%, jednak w większości podjeżdżalne. W
końcówce szlak odbija na piękne i wysokie
(ponad 400m) nadmorskie klify z których można

ZZ kklliiffuu rroozzttaacczzaa ssiięę ppiięękknnyy wwiiddookk nnaa kkoolleejjnnąą wwyyssppęę aarrcchhiippeellaagguu -- GGrraazziioozzęę
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podziwiać oświetlone popołudniowym słońcem
morze, oraz rozkoszować się pięknym widokiem
na kolejną wyspę - Graziozę. Na koniec dnia
zjeżdżam do Harii, tutaj w czasie nabierania
wody dowiaduję się od mieszkańców, że tutejsza
kranówka nie nadaje się do picia, ale byli na tyle
mili, że dali mi 4 litry wody butelkowanej.
Wyjeżdżam kawałeczek za to sympatyczne,
senne miasteczko zbudowane z
charakterystycznych białych domków (tak
wygląda wiele miast na Lanzarote) i rozkładam
namiot na małej górce

II dzień - Haria - Teguise - Famara - Park
Timanfaya - El Golfo - Playa Blanca, DST 100
km - AVS 16,1 km/h - MAX 64,3 km/h - ALT

1519 m

Szybko okazało się, że lokalizacja namiotu na
dość odkrytym terenie nie była dobrym
pomysłem - bo w nocy zaczęło mocno wiać i
namiotem nieźle łopotało przez co marnie się
wyspałem. Równie wietrznie jest i w dzień -
mocno wieje ze wschodu, tyle dobrego że to

wiatr znad Afryki - więc ciepły. Pierwsze
kilometry dzisiejszej trasy to długi podjazd w
pierwszej części terenowy, później asfaltowy, w
sumie wjeżdżam na ponad 600m - na jedno z
najwyższych miejsc na Lanzarote. Na zjeździe
zaczyna się masakra - boczny wiatr po prostu
zdmuchuje z drogi, chwilami w ogóle nie daje się
jechać. Następnie jest bardzo ostra ściana w
terenie w dół, pod 40% z sypkim gruntem, więc
rower trzeba oczywiście sprowadzać.
Próbowałem pojechać dalej zgodnie ze szlakiem,
ale okazało się to niemożliwe - na kolejnym
grzbiecie wiatr zmiatał tak, że nie byłem w stanie
nawet utrzymać w pionie roweru, nie mówiąc o
jeździe! Sprowadziłem więc rower w dół doliny i
pojechałem tam drogą z czerwoną ziemią;
równoległą do szlaku. Tą trasą docieram do
Teguise, stamtąd nad morze mam już głównie w
dół i z wiatrem. Nad morzem mocno zawiewa
piachem, nawet szosy przypominają chwilami
terenowe szlaki, niemniej wieje trochę mniej niż
u góry.

Nad morzem jadę spory kawałek

PPoo 44hh lloottuu -- zzuuppeełłnnaa zzmmiiaannaa kklliimmaattuu.. MMóójj ppiieerrwwsszzyy nnoocclleegg nnaa LLaannzzaarroottee
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niebrzydkim terenowym szlakiem do Caballo i
później do ciekawie położonego kurortu na
półwyspie (warto tu dodać, że na Lanzarote
obowiązują ograniczenia prawne co do
architektury - tak więc kurorty nie straszą tu
okropnymi hotelami, bo nie wolno budować
wielokondygnacyjnych budynków - i takowe
spotyka się bardzo rzadko - głównie budowle
przemysłowe). Kawałek dalej zaczyna się jeden z
najciekawszych odcinków na Lanzarote -
wspaniały szlak w stronę parku narodowego
Timanfaya. Na początku mija się kilka
mniejszych wulkanów, następnie droga kieruje
się w stronę głównego zgrupowania, juz z daleka
widocznego. Droga to głównie szutrówka, raz
lepszej, raz gorzej jakości. Wkrótce przy drodze
pojawiają się ogromne pola lawy, ze skałami w
rozmaitych fantazyjnych formach; ostatnio tak
wiele lawy widziałem na Islandii w rejonie Aksji.
W takim urokliwym miejscu robię sobie postój,
osłonięty od wiatru skałami. Niestety druga
część drogi przez park Timanfaya dało mi
mocno w kość - czołowo pod wiatr i do tego cały
czas pod górę, ale nie był to na tyle ostry podjazd
by osłaniał przed wiatrem, do tego akurat na tym
kawałku nawierzchnia była najgorsza - dużo
luźnych i sypkich kamieni, na których koła
chwilami się ślizgały. Naszarpałem się tam
niewąsko, do asfaltu przebiłem się z dużym
trudem, a największą nagrodą była zmiana
kierunku jazdy ;)) . Na asfaltowym odcinku dalej
piękne widoki na ogromne pola czarnej lawy.
Przed Yaizą zaczęły się zjazdy, wiało tak, że
50km/h przekraczałem nawet na 2% górkach.

Na odcinku przed El Golfo odbijam jeszcze
dwa razy w teren, chłonąc piękne widoki. Ale
największym zaskoczeniem było samo El Golfo -
okazało się, że to fantastyczny krater położony
nad samym morzem, wypełniony
charakterystyczną zieloną wodą, od morza
oddzielony tylko wąskim pasem czarnej plaży.
Miejsce bardzo urokliwe - okoliczne
wystrzępione skały wraz z owym kraterem
tworzą swoisty amfiteatr, który z pewnością
warto zobaczyć. Końcówka dnia juz po asfalcie,
szlak co prawda prowadzi tu terenem nad
morzem, ale nie wyglądał na atrakcyjny, a ja już
byłem zmęczony walką z wiatrem; a na asfalcie
udało mi się podczepić pod grupkę kobiet na

szosówkach, które dość bezczelnie
wykorzystałem jako producentów "cienia" ;)) . Do
Playa Blanca docieram z bocznym wiatrem, tam
robię zakupy i nabieram wodę. Tym razem dość
starannie wyszukiwałem miejsce na nocleg, w
końcu rozbiłem się koło opuszczonego domu,
osłonięty od wiatru solidnie wyglądającym
murkiem.

III dzień - Playa Blanca - Puerto del Carmen -
Asomada - Uga - Playa Blanca - [prom] -
Corralejo - Lajares, DST 75,3 km - AVS 14,5
km/h - MAX 84,2 km/h - ALT 1546 m

W nocy okazało się że murek jednak nie był
na tyle solidny by zatrzymać wiatr i namiotem
nieźle szarpało. Początek dnia - równo pod wiatr,
na prostej jechało się po 12-14km/h, mijałem tu
grupę modelek, które pozowały do zdjęć z
rozwianymi włosami (trzeba przyznać, że
lokalizację na takie fotki znaleźli sobie
perfekcyjną!); później zaczyna się nadmorska
jazda w stronę Arecife. Myślałem że szlak będzie
dość prosty - jako, że prowadził po terenach bez
większych wzniesień. Ale nic bardziej mylnego -
był to najbardziej wymagający odcinek na
Lanzarote, szlak przecinał masę głębokich jarów
schodzących do morza i wszystkie trzeba było
zaliczać zjeżdżając na ich sam dół i wspinając się
na ostre krawędzie. Droga stopniowo
przechodziła od dobrej szutrówki w kamieniste
szlaki, a pod koniec był to już klasyczny, górski
singletrack. I pod koniec trasy nie brakowało
miejsc, gdzie trzeba było poprowadzić rower;
niemniej zupełna pustka i piękne widoki
rekompensowały włożony wysiłek. Do
cywilizacji w rejonie Puerto del Carmen
docieram już nieźle zmęczony, tu krótki postój - i
ruszam asfaltem pod górę. Długi podjazd na ok.
350m bardzo wymagający, sporo odcinków
ponad 10%, a przy wyjeździe z miasteczka piła
niemal 20%. W środku wyspy mijam wiele
plantacji, gdzie hoduje się winogrona rosnące
na...lawie, podobno ten typ gleby (drobny czarny
piasek wulkaniczny) doskonale przechowuje
każdą wilgoć, dlatego wiele południowych roślin
rośnie na nim bez konieczności obfitego
podlewania.

Do Ugi jadę przyjemną pagórkowatą trasą,
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przez tego typu lawowe plantacje, nieco osłonięty
od wiatru górami. A jak silnie wiał wiatr -
pokazał ostatni zjazd w stronę Playa Blanca, na
ściance w okolicach 10-12% pchany atomowym
wiatrem w plecy pobiłem swój (już wieloletni)
rekord prędkości osiągając 84,2km/h i tojadąc
przecież na typowo terenowych, mocno
"klockowanych" oponach 2,25!

Mój drugi pobyt w Playa Blanca wiązał się
tym razem z promem na kolejną wyspę
archipelagu - Fuerteventurę, po półgodzinnym
rejsie ląduję w sympatycznym Corralejo. W
miasteczku długo nie zabawiłem, od razu ruszam
na reklamowaną przez Alfera trasę między
wulkanami. Dróżka rzeczywiście bardzo
przyjemna, najpierw więcej do góry, później
sporo w dół, a droga dobrej jakości i można się
rozpędzić niemal do 40km/h (a wiatr miałem tu
w plecy). A i widoki piękne, wulkany może nie aż
tak efektowne jak w parku Timanfaya, ale z
pewnością jest na co popatrzeć. Dotarłem tym
bardzo ciekawym szlakiem do Lajares, tam
zrobiłem zakupy i rozbiłem się kawałek za
miastem, przyzwoicie odsłonięty skałami od
wiatru.

IV dzień - Lajares - Majanichio - Faro - Los
Molinos - Antigua - Aeodromo El Jadre, DST
94,9 km - AVS 15,9 km/h - MAX 44,5 km/h -

ALT 1141 m

Miejsce na nocleg rzeczywiście było świetne,
tak dobrze osłonięte, że przez pewien czas
łudziłem się, że wiatr się uspokaja. Ale gdy
ruszyłem na trasę w kierunku wschodnim z
powrotem do Lajares - złudzenia błyskawicznie
prysły, wiatr nawalał strasznie. Ale na szczęście
za daleko nie jechałem w tym kierunku, w
miasteczku odbijam asfaltem na północ nad
ocean - i w miarę nieźle osłonięty górami
przetrwałem porywy bocznego wiatru.
Następnie kontynuuję jazdę bardzo przyjemnym
terenowym szlakiem wzdłuż oceanu, porywisty
wiatr spowodował, że nad wodą pojawiło się
sporo surferów, spotykałem ich w paru
zatoczkach. Szlak mi się spodobał, głębszego
piachu wiele nie było, piękne widoki na ocean,
trochę króciutkich podjeździków. Po paru km na
horyzoncie pojawia się mój cel - latarnia morska

w Faro, w której okolicy dominują
charakterystyczne (fosforowe jak mnie pamięć
nie myli) skały, jest też ciekawy podziemny
zbiornik na wodę wykorzystywany przed
wiekami (bo na tym skrawku Fuerty podobno
pada niesłychanie rzadko).

Ale po tych atrakcjach - skończyły się
przyjemności, a zaczęła bardzo ciężka orka pod
urywający głowę wiatr, bo droga ostro zakręciła,
jechałem po 12-13km/h na równym asfalcie, a za
El Cotillo, gdzie zaczęła się "tarkowata"
szutrówka jeszcze wolniej. Droga często lekko
odbijała na wschód i wtedy było najciężej, bo
teren był zupełnie odsłonięty - jednym słowem
strasznie to psuło przyjemność z jazdy - a
szkoda, bo odcinek ze względu na swoją pustkę
robił wrażenie, niestety docenia się to dopiero po
powrocie, bo na miejscu wiatr wysysa z
człowieka całą przyjemność jazdy. Męczyłem się
tak długo, dopiero gdy droga odbiła nieco
bardziej w głąb lądu zaczęły się niewielkie jary,
które dawały osłonę przed wiatrem, do tego
nieźle urozmaicały szlak, bo było tam trochę
kamyczków i podjazdów, trafiłem tu nawet na
pierwszą naturalną wodę odkąd pojawiłem się na
Kanarach. Przed Tindaya zacząłem się zbliżać do
gór, które lepiej osłaniały przed wiatrem, a z
samego Tindaya poleciałem w dół i z wiatrem do
Los Molinos - piękny nadmorski jar połączony z
malowniczymi klifami. Zjazd na samo dno jaru
ryzykowne, sporo kamieni i bardzo trzeba było
uważać na gwałtowne podmuchy bocznego
wiatru. Za to wyjazd z jaru to czysta męczarnia -
ostry podjazd czołowo pod wiatr, dobrze że po
asfalcie; na postój staję kawałek dalej już w
terenie, w rejonie sporej zapory tworzącej
sztuczne jezioro.

Dalszy odcinek szlaku - trochę pokręcony, 3
razy musiałem forsować płoty, z czego jeden był
pod napięciem, a drugi z drutu kolczastego ;)) .
Później już bardziej zamieszkałymi terenami po
szutrówkach w stronę Llanos, gdzie wjechałem
na asfalt do Antiguy, po drodze zaliczając jeszcze
spory podjazd na niemal 400m. Na zjeździe
zauważyłem, że wiatr wreszcie zaczyna
odpuszczać, gdy po zakupach opuszczałem
miasto - wiało juz standardowo i wreszcie dało
się normalnie jechać. Postanowiłem więc
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pociągnąć jeszcze kawałek dalej - zjechałem w
dół asfaltem na wschód, a następnie wracałem
równoległą do asfaltu terenową drogą
prowadzącą między wulkanami, chwilami
odcinek wymagający ze względu na duże ilości
kamieni. Po solidnym kawałku terenu wróciłem
jeszcze do Antiguy by zakupić wodę - i wróciłem
na szlak by rozbić się na noc w okolicach małego
polowego lotniska dla "pyrkotów".

V dzień - El Jadre - Pozo Negro - Las Salinas -
Tarajalejo - Morro Jable - [prom] - Las Palmas,
DST 130,2 km - AVS 19,8 km/h - MAX 65,3

km/h - ALT 1428 m

Rano wita mnie dość pochmurna pogoda,
parę razy nawet postraszyło deszczem i spadło
parę kropel. Kontynuuję jazdę szlakiem w stronę
Pozo Negro - piękne i puściuteńkie pół-pustynne
szutrówki przez długi czas, właśnie te
malownicze szutrówki są największym atutem
Fuerteventury; można się tu chwilami poczuć jak
niemal na jakimś safari. Przed Pozo Negro
jeszcze jest trochę pokręcony kawałek w rejonie
szosy na Morro Jable; w sumie chyba sensowniej

pojechać szosą. Natomiast terenowy kawałek od
szosy do Pozo Negro dość ciekawy, są kamyczki,
jest krótki przejazd dnem wyschniętej rzeki.
Natomiast nadmorski odcinek do Las Salinas
przypomina odcinek na Lanzarote przed Arecife
- również przecina się sporo jarów schodzących
do morza, z tym że droga dość dobrej jakości, ale
za to liczne podjazdy są bardzo ostre, nawet po
20%. W Las Salinas krótki postój przy słynnej
"rybci" - czyli wielkim szkielecie wieloryba;
miejsce ciekawe, jest tu też muzeum ukazujące
proces pozyskiwania soli z wody morskiej.

Po niecałych 40km terenu - wjeżdżam na
długi asfaltowy przerzut do Morro Jable. Choć to
teoretycznie główna szosa wsypy - ruch nie jest
za duży, spotykam tez niejednego szosowca, a
nawet mini-peletonik (na Kanarach zimą trenuje
wiele grup kolarskich, nawet tych z najwyższej
półki). Droga wbrew pozorom nie taka łatwa,
niby nie ma dużych wysokości, natomiast jest
mnóstwo małych podjazdów - jak to bywa na
wielu nadmorskich drogach. Musiałem jeszcze
zjechać spory kawałek z drogi do Tarajalejo by
zrobić zakupy, zrobiłem tam też odpoczynek w
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parku pod palmami. Końcówka trasy ciekawa,
ruch coraz mniejszy, a widoki robią wrażenie,
sporo pustynnych krajobrazów, morze pięknie
oświetlone słońcem. Kawałek przed Morro Jable
droga niespodziewanie przechodzi przez
autostradę, którą przejechałem z 10km (z tym że
to tzw. Autopista, bo w Hiszpanii są dwa rodzaje
autostrada i po tej podobno wolno jeździć nawet
rowerami; niemniej była to typowa autostrada -
dwujezdniowa, bezkolizyjne skrzyżowania). Do
Morro Jable docieram z odpowiednim zapasem
czasowym, samo miasteczko ciekawie położone
częściowo na wysokim klifie, jest tu też długi
nadmorski deptak, z którego można podziwiać
ładną latarnię morską i kolejną "rybcię", równie
efektowną jak ta z Las Salinas.

Rejs na Gran Canarię dość długi (no i niestety
drogi, ponad 40E), do tego do Las Palmas
przypływam w okolicach 22, a że to wielkie
miasto (największe na Kanarach) - trzeba było
przejechać spory kawałek by znaleźć miejscówkę
na rozbicie namiotu. A że góry zaczynają się już
w samym mieście - musiałem podjechać ponad

200m, a miejsce zupełnie do niczego - jakiś
wielki, nieczynny plac budowy, niemniej parę
płaskich metrów na wciśnięcie namiotu udało się
znaleźć.

VI dzień - Las Palmas - Santa Brigida - Vega de
San Mateo - Pico de las Nieves (1951m) - Teror
- Vega de San Mateo - Los Arenales, DST 95,3
km - AVS 13,7 km/h - MAX 57,6 km/h - ALT

2931 m

Od samego rana czeka mnie niezłe wyzwanie
- podjazd pod najwyższy szczyt Gran Canarii -
czyli Pico Nieves (1951m), a stratuję zaledwie z
ok. 200m. Już na pierwszych kilometrach trasy
daje się gołym okiem zauważyć dużą różnicę jaka
dzieli Gran Canarię od Lanzarote i Fuerty - w
skrócie w północnej części wyspy przez którą
jadę jest mnóstwo zieleni i do tego jest to bujna
roślinność podzwrotnikowa, chwilami ma się
wręcz wrażenie jazdy jak przez ogród botaniczny
(dochodzą tez charakterystyczne zapachy); po
paru dniach półpustynnych krajobrazów - to
bardzo miła odmiana. Podjazd ciekawy, wąskie
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uliczki licznych małych miasteczek, niestety z
początku dość duży ruch, na szczęście malejący
wraz z wysokością. Jako że była niedziela -
polowałem usilnie na sklepy, bo sporym
minusem jazdy z tak małym bagażem jest brak
przestrzeni ładunkowej na dodatkowe jedzenie.
Na stacji w rejonie Santa Brigida kupiłem picie i
ciastka, a 300m wyżej w Vega de San Mateo
przekonałem się, że niepotrzebnie przepłaciłem
bo jednak był tu czynny spory market. Za San
Mateo dotąd stosunkowo łatwy podjazd zaczyna
"sztywnieć" pojawia się wiele ścian po 10, a
nawet i więcej. I tak ciężko jest mniej więcej do
1600m. Wysokość szybko rośnie, a wraz z nią
pojawiają się coraz szersze widoki na wyspę,
coraz więcej pięknych kanionów z których słynie
Gran Canaria. Trochę powyżej 1600m zaczynają
się iglaste lasy, tutejsze sosny (konkretnie pinie)
sporo się różnią od naszych, nie rosną tak ciasno
(przez co las lepiej wgląda) i mają bardzo długie
igliwie. Na początku lasu robię sobie zasłużony
odpoczynek, końcówka już nieco łatwiejsza,
większość trasy po lasach, ale nie brakuje miejsc
z prześwitami, gdzie pojawiają się coraz
wspanialsze widoki. W rejonie szczytu są to juz
wspaniałe panoramy, z których widać bardzo
rozlegle części wyspy (szczególnie w kierunku
południowym); po widoki warto się zatrzymać
króciutki kawałeczek przed szczytem podjazdu,
w rejonie głębokiej studni, widać stąd jak na
dłoni sam skalisty Pico Nieves (na sam szczyt się
nie wchodzi). Na szczyt asfaltu trzeba jeszcze
podjechać kawałeczek w górę, stąd z kolei są
wspaniałe widoki na zachodnie rejony wyspy z
bardzo charakterystycznymi skałami Roque
Nublo na czele. Tutaj kończy się pierwsza,
asfaltowa część dzisiejszego dnia - z samego
szczytu zjeżdżam w teren na bardzo wymagający
szlak DH, na stronie z której korzystałem
oceniony w skali trudności technicznych jako
3/3. Niestety w niejednym miejscu (szczególnie
w szczytowej części) musiałem sprowadzać, tak
więc jazda miała taki mocno rwany charakter - a
to kawałek się jechało, a to trzeba było prowadzić
rower. Ale te trudności rekompensują
niesamowite widoki, bo naprawdę jest tu na co
popatrzeć, szlak jest widokowo wybitny, Gran
Canaria pod tym względem zostawia dwie
pierwsze wyspy daleko z tyłu. Jedzie się głównie
singielkami, co jakiś czas wjeżdżam tez na asfalt,

do tego zaskakuje duża ilość podjazdów, to nie
jest tylko w dół, ale sporo trzeba się namęczyć,
bo te ścianki są bardzo ostre. Po drodze jeszcze
krótka przerwa na ustawianie obcierających
hamulców tarczowych (samo przycieranie jest
tak delikatne że w ogóle nie zwalnia, niemniej
dźwięk przycierających tarcz mnie mocno
irytuje); niestety zakres regulacji tarcz w
porównaniu z tradycyjnymi hamulcami - żaden,
wystarczy bardzo delikatne wygięcie tarczy by
zaczynały przycierać, trzeba odpowiednio
ustawiać koło, prostować tarcze rękoma.

Końcowa część zjazdu ma zupełnie inny
charakter, skaliste pejzaże zastępuje swoista
dżungla, najpierw przedzieram się singielkiem
przez las kaktusów, później są wysokie na 3m
bambusy, następnie trafiłem na drzewka
pomarańczowe z dorodnymi owocami ( z
których nie omieszkałem skorzystać :)) . Chwilkę
tu pobłądziłem, bo szlak jest w rejonie bardzo
ostrych zboczy i niełatwo nawet z gps trafić na
właściwą ścieżkę. A nie brakuje tu pił pod 20%.
Asfalt wraca dopiero przed samym Terorem.
Warto zauważyć, że zjazd zajął w sumie tyle
czasu co i podjazd - a to mówi sporo o jego skali
trudności. Na miejsce spotkania z Marcinem
mam jeszcze niezły kawał, na odcinku miedzy
Terorem a San Mateo skusił mnie szutrowy
skrócik wybrany przez gps - i nie po raz pierwszy
sprawdziła się głęboka prawda zawarta w
powiedzeniu "kto drogi prostuje - ten w polu
nocuje". Skrócik okazał się długim ciągiem
piekielnych ścian dochodzących do 25%, a
nawierzchnia to dziurawy, zniszczony beton, na
szczyt dojechałem nieźle zmachany. A na miejsce
spotkania było jeszcze sporo górek, choć od
przełęczy za San Mateo głównie w dół. Do Las
Arenales docieram już nocą, jeszcze w samym
miasteczku zaliczam ostrą 15% ściankę. Po
powitaniu z Marcinem nabieramy wody w
miasteczku i nocujemy przy szosie, w miarę
dobrze osłonięci od znowu przybierającego na
sile wiatru.

VII dzień - Los Arenales - Cazadores - Pico
Nieves (1951m) - San Bartolome - Fataga -
Arteara, DST 54,9 km - AVS 12,1 km/h - MAX

55,8 km/h - ALT 1764 m
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Rano wita nas dość marna (jak na Kanary)
pogoda - sporo wieje, jest pochmurno i dość
zimno. W tych warunkach ruszamy na bardzo
długi asfaltowy podjazd pod Pico Nieves (dla
mnie to już drugi podjazd na tą górę, niemal z
samego dołu). Ale podjazd od strony Cazadores
jest dużo trudniejszy, jest tu wiele odcinków
powyżej 10%, maksymalnie aż 18% - czyli
podjazd naprawdę ostro daje w kość. Na postój
stajemy w Cazadores na ponad 1200m, powyżej
miasteczka już tak ciężko nie jest, a im wyżej
wjeżdżamy - tym paradoksalnie pogoda staje się
lepsza, szczególnie po tym jak przebiliśmy się
przez chmury (chwilami widoczność była bardzo
ograniczona) , wyjeżdżając ponad nie na piękne
słońce. U góry koło 1600m, podobnie jak
wczoraj - pojawiają się ładne lasy iglaste, które
towarzyszą nam już do samego szczytu; no i
oczywiście im wyżej - tym piękniejsze i szersze
widoki.

Tym razem ze szczytu wybraliśmy zjazdowy
szlak na stronę południową; może nie aż tak
ciężki jak ten wczorajszy - ale niemniej dalej

bardzo wymagający, nie brakowało odcinków,
gdzie musieliśmy sprowadzać rowery - były za
duże stromizny i za duże kamienie czy progi (na
to przydałyby się rowery z większym skokiem
amortyzatora niż nasze). Ale podobnie jak
wczoraj - szlak jest krajobrazową ucztą, co chwilę
podziwiamy niesamowite widoki, pod tym
względem Gran Canaria to światowa ekstraklasa,
widokowo nie ustępuje nawet Korsyce; ponadto
dziś jest rewelacyjna widoczność, można
zobaczyć nawet ogromny masyw Pico Teide
znajdujący się przecież bardzo daleko - na
kolejnej wyspie archipelagu - Teneryfie.
Przekraczamy m.in. idealnie wpasowaną w
skalny krajobraz tamę tworzącą zaporowe jezioro
(takich zbiorników na Gran Canarii jest wiele,
stąd woda jest rozprowadzana niesamowitą
plątaniną licznych rur po całej wyspie).
Zafascynowani niesamowitymi kształtami skał w
rejonie Roque Nublo postanowiliśmy się wybrać
też na krótki spacer w ich rejonie na piechotę,
rowerami udało się przejechać część trasy, dalej
poszliśmy już z buta.
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Następny kawałek to odcinek asfaltu, na
koniec czeka nas wymagająca terenowa
przeprawa po kamiennych schodach szlaku do
San Bartolome, aż ponad 300m w dół - łatwo nie
było, straciliśmy tutaj niemało czasu. W samym
San Bartolome, było nie było jednym z
większych miast wyspy - nie udało się nam
znaleźć nawet normalnego sklepu, jedynie małe,
przydomowe budki w których ceny są bardzo
wysokie - z zaopatrzeniem na wyspach jest
marnie. W Fatadze nabieramy wody, zjeżdżamy
jeszcze kawałek w dół i wjeżdżamy na szlak
prowadzący do słynnego Wielkiego Kanionu,
rozbijamy namioty na jego początku, pod
mostem, w korycie wyschniętej rzeki - jeden z
ładniejszych noclegów tej wyprawy. Niska
średnia i mały dystans mówi wiele o skali
trudności jazdy po Gran Canarii, to juz sporo
trudniejsze i bardziej wymagające trasy (dużo
więcej wysokich gór) - niż na Lanzarote i
Fuercie.

VIII dzień - Artedara - Wielki Kanion -
Maspalomas - Chira Road - (1400m) - El

Carrizal, DST 90,6 km - AVS 14,2 km/h - MAX
57,3 km/h - ALT 2356 m

Od rana świetna pogoda - więc z dużą chęcią
ruszamy na trasę. Od pierwszych metrów -
widoki olśniewają, nazwa Wielki Kanion nie jest
żadnym nadużyciem, ściany kanionu mają jakieś
200-300m wysokości, a droga prowadzi
trawersami jego ścian. Krajobrazy zupełnie jak
na obrazkach z kanionu Colorado, po prostu
wysokość i rozmiary mniejsze. Szlak w kanionie
to przyzwoitej jakości szutrówka z niewielkimi
kamieniami od czasu do czasu, podjazdów też tu
wielkich nie ma - więc można się skupić na
chłonięciu wspaniałych pejzaży, co chwilę
zatrzymujemy się na zdjęcia. Cały szlak ma aż
ok. 15km i fantastyczne widoki są właściwie
przez cały ten kawałek, do tego na drodze jest
zupełnie pusto spotkaliśmy chyba tylko jeden
samochód i juz na zjeździe kilku rowerzystów.
Ten odcinek udowodnił nam, że położenie
głównego nacisku na tym wyjeździe właśnie na
Gran Canarię - było świetnym pomysłem.
Kanion kończy się dłuższym zjazdem nad
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kolejne jezioro zaporowe i stąd juz łagodnie
nachylonym asfaltem jedziemy na samo
południe wyspy - do kurortu Maspalomas by
uzupełnić nasze kończące się jedzenie i picie.
Trochę się tam najeździliśmy za sklepem, przy
wyjeździe z miasta odwiedzamy jeszcze piękny
park z długim szpalerem palm; nie ma to jak
prawdziwa zima :)) W ogóle palmy do symbol
Gran Canarii, co widać choćby po nazwach
głównych miast wyspy (jak Las Palmas czy
Maspalomas ;)) .

Z Maspalomas ruszamy w górę na Chira
Road; pierwsza część trasy to bardzo
wymagający podjazd asfaltowy, nie brakowało
ścian ponad 15%, w ogóle tutejsze asfalty
zaskakują skalą trudności, przebijając pod tym
względem wiele dróg w Alpach, ze względu na
niewielką powierzchnię wyspy budowniczowie
(poza najgłówniejszymi szosami) nie bawią się za
bardzo w serpentyny i łagodzenie podjazdów;
stąd nie brakuje kawałków w okolicach 15%, a na
Chira Road powtarzały się wielokrotnie. Tak
więc już nieźle zmęczenie docieramy na ponad
800m, gdzie zaczyna się terenowy szlak - kolejny

wspaniały odcinek, trasa wyraźnie cięższa od tej
w kanionie, nie brakuje dużych nachyleń, nie
brakuje sypkich kamieni czy długich ścian (w
sumie terenem wjeżdża się aż na 1200m);
właśnie po tego typu drogach jeździło nam się
doskonale - trudne, trzeba na nich wylać
niemało potu, ale jednak w całości przejeżdżalne.
Widokowo - znowu niesamowicie, mijamy
bokiem kolejne kaniony, przed nami rosną w
oczach główne masywy Gran Canarii, a na całym
tym odcinku - nie spotkaliśmy żywej duszy! Na
szczycie nieźle wiało, więc na postój
postanowiliśmy zjechać nad jezioro Chira, od tej
strony droga nieco lepszej jakości. Po
odpoczynku ruszamy asfaltem do góry,
podjechaliśmy ok. 200m po czym znowu
postanowiliśmy odbić w teren. W międzyczasie
pogoda się pogorszyła, szybko robiło się coraz
zimniej, temperatura spadła poniżej 10'C,
pojawiło się sporo deszczowych chmur. W
terenie - kolejny piękny odcinek, głównie jazda
trawersami nad głębokimi przepaściami, coraz
więcej widoków na najwyższe rejony wyspy. Na
końcu czuć już zmęczenie, masa ciężkich
podjazdów w nogach robi swoje. Sama
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końcówka podjazdu po szosie, zaczęło bardzo
mocno wiać, nawet spadło parę kropel deszczu, a
na najwyższej dzisiejszej przełęczy (ok. 1400m)
było zaledwie 7'C. W pierwszej części zjazdu
musieliśmy bardzo uważać na boczne podmuchy
wiatru, do tego wąziutka szosa w stronę El
Carrizal - to jedna z najmocniej nachylonych
dróg jakimi jechałem, nie zazdroszczę tym,
którzy musieli ja pokonywać w przeciwnym
kierunku, 10% właściwie nie schodzi z licznika, a
na wielu zabójczych ściankach dziękujemy że
przyszło nam tu zjeżdżać na rowerach z silnymi
tarczowymi hamulcami. Ze względu na bardzo
górski charakter drogi (ciągle na skalnym
podłożu lub tuż przy skałach, do tego w
końcówce już się ciemno zaczynało robić) - były
problemy ze znalezieniem miejsca na
rozstawienie namiotów, w końcu rozbijamy je
tuż przy drodze i na samym skraju
kilkusetmetrowego klifu, tylko częściowo
osłonięci przed porywistym wiatrem; więc do
wbijania śledzi w twarde jak kamień podłoże
przykładaliśmy się wyjątkowo.

Odcinek przepiękny, był to królewski dzień
całej wyprawy - masa wspaniałych szlaków i
niezapomnianych wrażeń - właśnie po to warto
było przyjechać na Kanary, Gran Canaria z
pewnością nie zawiodła naszych oczekiwań,
niemal cały dzień szczęki nam opadały z
podziwu :))

IX dzień - El Carrizal - Tamadaba - El Risco -
Agaete - Las Palmas - [prom] - Santa Cruz,
DST 108,9 km - AVS 16,3 km/h - MAX 56,7

km/h - ALT 2157 m

Namiotów nam w nocy na szczęście nie
zdmuchnęło, choć wiało chwilami bardzo
solidnie ;)) Ruszając rano na trasę widzimy jak
dobrym pomysłem była wczorajsza rezygnacja z
nocnej jazdy - bo nasza droga to kolejna perełka,
bardzo ostrymi zakosami schodzi na dno
głębokiego kanionu, z szosy widać doskonale
cały malowniczy kanion, a także i wysokie góry
na wschodzie. Miejsce z tych "gdzie diabeł mówi
dobranoc" - odkąd się rozbiliśmy wieczorem
spotkaliśmy jeden samochód i jednego kolesia na
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"komarku" który swoim motorkiem
wyprowadzał na spacer dwa duże psy ;)) . Ale
łatwa jazda kończy się wraz z osiągnięciem dna
kanionu - stąd czeka nas długa wspinaczka na
jego północne ściany - w sumie z niecałych 400m
aż na 1200m. Po drodze wiele pięknych
widoków, mijaliśmy też osiedle domków bardzo
misternie wkomponowanych w skały, właściwie
stanowiące ich część. Wyżej zaczęło solidniej
wiać, temperatura znowu oscylowała koło 10'.
Zrobiliśmy sobie pętlę po parku narodowym
Tamadaba, tutaj ciekawsze widoki pojawiły się w
zachodniej części (droga robi tu pętlę wokół
góry) - gdy widać ocean i szczyt Teide wystający
ponad chmury okalające Teneryfę.

Po pętli kończy się asfalt i zaczyna bardzo
przyjemny długi zjazd terenową szutrówką,
początkowo po pięknym lesie z pinii, następnie
po odkrytym terenie z pięknymi widokami na
morze. Tutaj jadący z tyłu Marcin łapie gumę, ja
po dłuższym czasie oczekiwania zdecydowałem

się podjechać z 50m do góry by sprawdzić czy
nie stało się coś poważniejszego (miejsce tak
odosobnione, że zasięgu oczywiście nie było). Po
naprawie okazało się, że "choroba", która
dopadła rower Marcina jest zaraźliwa, dosłownie
po paru minutach orientuję, że pękła mi linka do
tylnej przerzutki. Na obie te naprawy poleciała
nam z godzina, po tym już bez niespodzianek
kontynuujemy zjazd. Najbardziej widowiskowa
jest końcówka, gdy droga dochodzi nad sam
ocean i po ostrym zboczu czerwona droga
sprowadza nas do asfaltu. Szosowy odcinek jazdy
wybrzeżem równie widowiskowy, najpierw długi
zjazd z ok. 500m na sam dół, później już typowe
"wybrzeżowe" katusze czyli tylko góra - dół. Do
tego bardzo mocno wieje, na niektórych
odcinkach zaczyna zmiatać z drogi. Do Agaete
docieramy więc nieźle podmęczeni, tam robimy
długi postój i przygotowujemy się mentalnie na
odcinek do Las Palmas - czołowo pod atomowy
wiatr.
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Wyjazd z miasta był rzeczywiście fatalny,
nawet na krótkim zjeździe jechaliśmy koło
15km/h, ale po zaliczeniu podjazdu na 200m
trochę się uspokoiło i do Las Palmas
dojechaliśmy już bez większych problemów,
większą część tego odcinka pokonując
autostradą. Akurat ten fragment mało ciekawy -
ot odcinek który trzeba było zaliczyć, niestety
promy na Teneryfę pływające z Agaete
kosztowały aż koło 60E, prawie dwa razy tyle co
z Las Palmas.

Przy wjeździe do miasta robimy zakupy w
centrum handlowym i obładowani na ful
kierujemy się do portu. Po ok. 3h rejsie po 22
meldujemy się w Santa Cruz na Teneryfie,
dobrym pomysłem okazało się wyjechanie z
miasta na północ, bo po ok. 5km trafiliśmy na
wielki i zupełnie pusty plac otoczony od zachodu
skałami, na którym miejsca było na cały
kemping;)

X dzień - Santa Cruz - La Esperanza - Montana
Blanca (2360m) - Zona Recreativa, DST 95,9
km - AVS 14,9 km/h - MAX 76,6 km/h - ALT

2954 m

Rano musieliśmy się cofnąć z powrotem do
Santa Cruz, w drodze w stronę Teide musieliśmy
właściwie przejechać w całości największe miasto
Teneryfy, wyjazd nieciekawy, w dużym ruchu, w
tym parę km po autostradzie. Jazda po Teneryfie
z założenia (ograniczenia czasowe) miała mieć
charakter bardziej asfaltowy, do tego Teneryfa
dla miłośników szosy ma z Wysp Kanaryjskich
chyba najwięcej do zaoferowania (wysokości i
widoki klasy alpejskiej) . Właściwie od razu po
odbiciu od morza - zaczyna się podjazd, jeszcze
w mieście wjeżdżamy na ponad 400m. Dalej
podjazd robi się coraz cięższy, gdy zaszło słońce
bardzo szybko spada temperatura, na ok. 800m
jest już zaledwie 12'C. Odcinek do La Esperanzy
bardzo ciężki, robiliśmy też skrót w rejonie tego
miasteczka, który wymagał zaliczenia piekielnej
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23% ściany, podczas walki z którą bardzo
gromko dopingowały nas 2 psy z dachu jednego
z przydrożnych domków ;)

W La Esperanzy wjeżdżamy na główniejszą
szosę (ale ruch jest minimalny) i rzeźnicki dotąd
podjazd zamienia się w klasyczne 5-7%.
Niemniej ze względu na wielką różnicę
poziomów (ponad 2000m z poziomu morza)
była to góra bardzo wymagająca, ponadto
pogoda pogarszała się coraz bardziej, wkrótce
wjechaliśmy w chmury, a temperatura spadła do
zaledwie 6'C. Droga prowadziła niemal cały czas
lasem - początkowo liściastym (z
charakterystycznymi dla tej wyspy drzewami,
niestety botanik ze mnie marny ;)), u góry to już
piękne sosny. Tak jak na to liczyłem - gdy
wjechaliśmy na poziom ok. 1800m powoli
zaczęło się przejaśniać, a temperatura rosnąć - po
prostu wyjechaliśmy nad chmury, które na tej
wyspie bardzo często wiszą na poziomie 1500-
2000m. Powoli zaczyna się robić naprawdę
pięknie - wraca słońce, temperatura przekracza
10'C, no i przede wszystkim wreszcie pojawia się
bardzo charakterystyczny wulkaniczny stożek
Teide - najwyższy szczyt Hiszpanii wyrastający
wysoko ponad otaczającą go równinę. W takim
miejscu, z fantastycznym widokiem na tą górę
czekałem ok. godziny na Marcina, którego trochę
zmęczyły wcześniejsze, bardzo intensywne dni.
Niestety połowę postoju zepsuło mi dwoje
Niemców, kliniczna parodia Szkopów na
wakacjach - darli się tak jakby tą górę właśnie
kupili na własność, fotografowali się na 101
sposobów, nawet nie próbując przez chwilę
posiedzieć w ciszy i pokontemplować ten cud
przyrody. Gdy dojechał Marcin - kontynuujemy
jazdę, krajobrazy coraz piękniejsze, wkrótce
wyjeżdżamy nad granicę lasu i mamy teraz cały
czas fantastyczne widoki na zbliżający się masyw
Teide. W sumie droga wjeżdża na ok. 2300m (ja
odbiłem jeszcze w bok do położonego 60m wyżej
obserwatorium astronomicznego, było stamtąd
fajnie widać chmury ścielące się niżej u stóp
naszego masywu).

Po zjeździe do El Portillo stało się jasne, że
ciężko będzie nam wykonać plan naszej trasy na
te 2 dni (czyli okrążenie masywu Teide,
częściowo w terenie). Postanawiamy więc się na

dziś rozdzielić, ja czułem się na siłach spróbować
objechać górę, Marcin wybrał nocleg bliżej
początku szlaku na Teide. Ruszam więc dalej sam
- zaraz za El Portillo miałem wjechać na
terenowy szlak, ale tu od razu trafia się poważny
zgrzyt - na szlaku jest zakaz jazdy rowerem, a
gdy próbowałem na niego wjechać zaraz czepił
się mnie jakiś strażnik z parku. Wkurzyło mnie
to nieźle, bo szlak zapowiadał się pięknie, z szosy
długo było widać jego zakosy; do tego była to
zwykła szutrówka, nieźle przetarta (więc musiały
nią nierzadko jeździć samochody), nie było tam
widać żywej duszy - zakazy dla rowerów na tego
typu drogach to dla mnie zupełne
nieporozumienie, rowerzysta nikomu tu nie
wadzi, niczego nie niszczy, przejazd jednego
samochodu zrobi większe szkody niż 100
rowerów. Niestety w tym parku narodowym
służby parkowe są bardzo rozbudowane - i
mnożą absurdalne zakazy, by uzasadnić swoje
istnienie w tych rozmiarach (ale w związku z
tragiczną sytuacją budżetową coraz mocniej
socjalistycznej Hiszpanii, długo to już nie
potrwa, bo zwyczajnie skończą się pieniądze dla
tych darmozjadów).

Chcąc nie chcąc - jadę więc dalej asfaltem,
zaraz za El Portillo zaczyna się dłuższy podjazd
pod parking Montana Blanca, w sumie na
2360m. Widokowo przepiękny - cały czas wśród
bardzo urozmaiconych skał wulkanicznych i
ogromnych pól lawy, widać jak na dłoni efekty
wieloletniej "działalności" tego ogromnego
wulkanu. Sama droga - duża ciekawostka, w
Alpach nigdy nie spotkałem się z tak długim
odcinkiem powyżej 2000m - tam było klasycznie
- w górę i w dół; natomiast tutaj jest to ogromny
płaskowyż u stóp Teide, cały czas powyżej
2000m. Na parkingu Montana Blanca (tu odbija
szlak na Teide) - też jest zakaz jazdy dla rowerów,
co źle wróży na jutro; ale dziś jadę dalej szosą na
południową stronę wulkanu, jest tu ostra ścianka
bez zakrętów, na której przekraczam 75km/h. W
międzyczasie powoli zaczyna zachodzić słońce
(fundując mi kapitalny spektakl barw, stoki
wulkanu mienią się wszystkimi kolorami tęczy);
niestety zaczyna też szybko spadać temperatura,
wkrótce są zaledwie 3'C i jadę już we wszystkich
ubraniach, które mam. Na nadchodzącym
zjeździe trochę wymarzłem, na nocleg udało mi
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się znaleźć tzw. zonę recreativa, czyli taki
darmowy kemping, jest miejsce na rozstawienie
namiotu na drobnej lawie (tutaj to nawet setek
namiotów), jest woda, też i toaleta.

XI dzień - Zona Recreativa - El Portillo -
Montana Blanca (2360m) - [pieszo] - Riffugio
Altavista (3280m) - Montana Blanca - Vilaflor
- San Miquel - Aeropuerto de Tenerife Sud,
DST 100,4 km - AVS 17,9 km/h - MAX 68,3

km/h - ALT 1620 m

Noc zdecydowanie najchłodniejsza na
wyprawie, jednak wysokość (prawie 1600m)
nawet na Kanarach zrobiła swoje. Z powodu
temperatury dość długo się zbierałem i na trasę
ruszyłem dopiero koło 9, gdy rozpoczynam jazdę
dalej jest mróz (-1 'C), a cała okolica w szronie.
Ale w pierwszych promieniach słońca szybko się
ociepla i po krótkim czasie temperatura
stabilizuje się na poziomie 7-8'C. Od razu
wjeżdżam w teren rozpoczynając objazd
ogromnego masywu Teide od zachodu i północy.
Trasa bardzo ciekawa - kamienista szutrówka, ale
o górskim charakterze, cały czas są podjazdy i
zjazdy, nie jakieś wyczerpujące, ale jak
najbardziej odczuwalne. Szlak prowadzi
zboczami wulkanu, w większości w rzadkim
lesie, a niemal w całości po lawie (las również na
tym rośnie). Więc widoki całkiem ciekawe, nie
brakuje bardzo urozmaiconych formacji
skalnych, są też chwile, gdy pojawiają się szersze
widoki na wierzchołek Teide. Jadę na wysokości
1500-1700m, czyli mniej więcej poziomie na
jakim wiszą chmury, więc parokrotnie się
musiałem przez nie przedzierać. Po ok. 25km
nawierzchnia szlaku się poprawia, później
jeszcze na chwilę wraca do bardziej kamienistej
normy, wreszcie poprawia się na dobre, gdy
rozpoczyna się podjazd w rejon szosy. Trzeba się
w sumie wpompować z ok. 1500m na prawie
1900m, w pierwszej części jest długi, bardzo
mocno nachylony odcinek (wyraźnie ponad
10%). Do szosy docieram w dobrej formie, w
sumie terenem przejechałem prawie 40km,
zaliczając przy tym ponad 800m podjazdów;
bardzo fajny odcinek bez żadnych fragmentów,
gdzie trzeba dawać z buta, do tego niebrzydki
widokowo. Warto tez wspomnieć, że na tej całej
trasie - nie spotkałem żywej duszy, pustka

totalna, nawet się zastanawiałem - co by to było
jakbym np. miał wypadek i złamał nogę, bo o
zasięgu sieci komórkowej w tym rejonie można
sobie tylko pomarzyć (to nam m.in. utrudniało
kontakt z Marcinem, musieliśmy się na sztywno
umówić w konkretnym miejscu).

Asfaltem dojeżdżam jeszcze kawałeczek do El
Portillo, tam kupuję dwie paczki ciasteczek po
bandyckiej cenie (ponad 6E) - niestety w okolicy
nie ma żadnych sklepów, a po sensowne zakupy
trzeba by zjechać bardzo nisko; a moje zapasy
żywieniowe właśnie się skończyły. Z El Portillo
zaliczam wczorajszy podjazd drogą na Montana
Blanca, kolejny raz podziwiając niesamowite
formacje lawy i rozkoszując się wspaniałymi
widokami zarówno na masyw Teide jak i na
otaczający górę płaskowyż. Na spotkanie z
Marcinem docieram w limicie czasowym
(umawialiśmy się między 13 a 14). Ze względu
na wszechobecne zakazy dla rowerów i
nadgorliwość strażników całe podejście szutrową
drogą na prawie 2800m idziemy na piechotę,
sytuacja bardzo wkurzająca, bo podjazd to
typowa szutrówka przyzwoitej jakości (strażnicy
dupy wożą tam oczywiście tylko samochodami -
troszcząc się by turyści dbali o przyrodę), tak
więc zakaz dla rowerów nie ma tu specjalnej racji
bytu, niestety cały park narodowy wokół Teide
jest naszpikowany takimi zakazami, a strażników
szukających zajęcia jak wspominałem tu nie
brakuje. Poza pierwszym odcinkiem podjazd jest
dość łagodny, na piechotę drałowaliśmy tą drogą
niemal półtorej godziny, rowerem byłoby dużo
szybciej i przyjemniej (nie wspominając już o
powrocie). Droga kończy się na ok. 2780m u
stóp piramidy Teide, od tego miejsca podejście to
wąziutka i mocno nachylona dróżka wśród
lawowych skał. Nie brakuje pyłu, wyżej przecina
się z kolei pasma tutejszych odmian
kosodrzewiny. Podejście ze względu na
nachylenie i długość bardzo męczące, do tego
wysokość też nielicha (przekraczamy pułap
3000m), więc nie idzie się za szybko. Po 16
docieramy do schroniska Altavista na wysokości
3270m i po krótkim odpoczynku postanawiamy
się jednak wycofać. Jutro rano o 6 mieliśmy
samolot z lotniska odległego o 50km, na który
trzeba było wstać o 3, ponadto o 18:30
zachodziło słońce i ze szczytu musielibyśmy



102

schodzić nocą po skalnych ścieżkach, a na
dobitkę w parku narodowym obowiązuje zakaz
poruszania się po zmierzchu, więc
ryzykowalibyśmy sowity mandat.

Trochę było nam szkoda tej góry i włożonego
wysiłku by dotrzeć do schroniska, niestety nie
doceniliśmy Teide, na górę (jeśli chce się na nią
wejść, nie wjechać kolejka jak niemieccy
emeryci) powinno się przeznaczyć cały dzień.
Ale widoki i tak mieliśmy niesamowite, z tej
wysokości fenomenalnie widać było chmury
okalające płaskowyż i góry oświetlone
zachodzącym słońcem. W schronisku zimno,
zaledwie 3'C, a wraz ze zbliżającym się
zmierzchem robiło się coraz chłodniej, przede
wszystkim zaczęło mocno wiać. Na parking
docieramy więc juz zziębnięci, Marcin pojechał
przodem, ja jeszcze musiałem założyć bloki do
butów SPD (wykręciłem je na wędrówkę), do
tego jeden blok miałem mocowany tylko na
jedną śrubę i za lekko ją dokręciłem, więc
później nie mogłem wypiąć nogi, nieźle się
naszarpałem na tym nawalającym wietrze by
wyczepić but z pedału ;))

Po tym dalej chłodno, bo z Montany
rozpoczyna się dłuższy zjazd, rozgrzałem się
dopiero już nocą, na 200m podjeździe na wał
górski stanowiący granicę płaskowyżu
otaczającego Teide (temperatura spadła do -1 'C).
Cały zjazd z 2200m nad morze pokonujemy
nocą, na krętej drodze z czołówką jechało się
całkiem przyzwoicie, na górskie drogi myślę że
nawet nieco lepsza od lampki na kierownicy.
Wraz ze spadkiem wysokości temperatura
szybko rośnie, na dole jest już 13'C, typowa
ciepła noc do jakiej przyzwyczaiła nas kanaryjska
zima. Po drodze zrobiliśmy jeszcze zakupy na
stacji benzynowej, na krótki nocleg rozbijamy się
pod samym lotniskiem, Marcin nawet namiotu
już nie rozkładał.

Powrót

Pospaliśmy ze 3h, zrywamy się o 3 w nocy i
przejeżdżamy 1,5km na lotnisko. Pakujemy
rowery, bez problemów przechodzimy kontrole i
po 6 startujemy, niestety jeszcze było ciemno i
nie mogliśmy pooglądać Kanarów z lotu ptaku.

Lot bezproblemowy, we Frankfurcie trochę się
naczekaliśmy na kolejny lot, do Pyrzowic za to
lecieliśmy z wiatrem i dotarliśmy jakieś 10min
przed czasem, a naszemu Airbusowi udało się
przekroczyć 1000km/h :)) . Na lotnisku odbiera
nas Zbyszek, do którego domu jedziemy
samochodem. Po bardzo miłym wieczorze
(dziękujemy za bardzo smaczny posiłek,
pierwsze normalne jedzenie po wyprawowym
żarciu :)) , opowieściach o wyjeździe i oglądaniu
zdjęć kładziemy się na zasłużony odpoczynek.
Rano, gdy jedziemy na pociąg do Zawiercia
(jeszcze raz podziękowania dla Zbyszka i jego
żony Ewy za nocleg!) - witają nas prawdziwie
zimowe warunki, w nocy napadało sporo
świeżego śniegu, tak że zjazd od mieszkania
Zbyszka w dół wcale taki prosty nie był; po 4h
godzinkach w pociągu kończymy wyprawę.

Podsumowanie

Wyjazd oceniam jako bardzo fajny, Wyspy
Kanaryjskie przyciągają przede wszystkim
pogodą, nie ma to jak przeskoczyć z polskiej
zimowej beznadziei prosto w tropiki. W sumie
przejechałem 1033,4km, pozornie nie tak dużo,
ale wiele z tych kilometrów było w terenie, o
skali trudności wyprawy mówi też porównanie
całkowitej sumy podjazdów (20 784m) z tym
dystansem; prędkość maksymalna to mój nowy
rekord - 84,2km/h (zjazd do Playa Blanca z
atomowym wiatrem w plecy). Wyspy
Kanaryjskie trudno podsumowywać w całości,
bo każda jest inna, każda na swój sposób bardzo
się różni od pozostałych. Generalnie rzecz biorąc
- dwie pierwsze wyspy Lanzarote i Fuerteventura
mają charakter mocno pustynny, niewiele tam
roślinności.

Na Lanzarote przyciągają wspaniałe
wulkaniczne krajobrazy, przejazd przez park
narodowy Timanfaya robi spore wrażenie, poza
tym rowerowym atutem wyspy jest piękny szlak
MTB okrążający ją całą, nie jest łatwy
nawigacyjnie (dokładna mapa lub GPS
niezbędne) - ale poprowadzony z głową,
prowadzi przez wiele ciekawych miejsc, niemal
w całości jest przejezdny, jest też parę bardzo
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wymagających kawałków.

Fuerteventura - w skrócie królestwo
fantastycznych szutrówek, jazda jest łatwiejsza
niż na Lanzarote, góry trochę mniejsze,
pozostałości wulkanicznych również nie brakuje
(ale nie w tym wymiarze co na Lanzarote);
krajobrazowo podobnie, może nieco mniej
pustynnie, ale tylko nieco. Z tym, że trzeba
pamiętać, że ja eksplorowałem terenem
północną część wyspy, a więcej gór jest na
południu, tam pewnie też się znajdzie wiele
ciekawych tras. Poza tym trzeba ostrzec, że na
obu tych wyspach potrafi potężnie wiać, nie ma
tu tak wysokich masywów górskich, które by te
wiatry potrafiły zatrzymać, za to jest wiele
równin i płaskowyżów na których wiatr wycina
niemiłosiernie. Na szczęście tak często jak na
Islandii tu nie wieje, ale jak się źle trafi (jak ja) -
to siła tego wiatru potrafi już być klasy
islandzkiej. Bardzo mądrą decyzją było sensowne
zaplanowanie trasy, bez jakiś wielkich dystansów
powyżej 150km, to powodowało, że ten wiatr nie
wpłynął na przebieg mojej trasy, nie trzeba było
nic skracać, z czegoś rezygnować itd.

Gran Canaria - o ile Lanzarote i Fuerta były
do siebie dość zbliżone to Gran Canaria to coś
absolutnie innego. Dużo wyższe góry, duża ilość
zieleni (szczególnie w północnej części wyspy);
no i przede wszystkim masa wspaniałych
szlaków MTB, zarówno tych szutrowych, jak i
bardziej kamienistych, a wreszcie i typowej
górskiej "rąbaniny" tylko po kamieniach i dużych
stromiznach spod znaku DH. Krajobrazowo -
bajka, wszystkie wyspy zostawia daleko w tyle, są
tu dziesiątki głębokich kanionów, setki
wspaniałych szczytów, wiele z nich o
fantazyjnych kształtach, do tego niemal całość
jest dostępna na rowerze, nie brakuje szlaków
rowerowych nawet w najwyższych partiach,
powyżej 1500m, są szlaki zjazdowe z samego
Pico Nieves aż nad morze; jadąc po wielu
terenowych szlakach - ma się te wspaniałe góry
na wyciągnięcie ręki, a szczęka co chwilę opada z
zachwytu. Jednym słowem - to najpiękniejsza
wyspa Kanarów i jeśli ktoś na swoim wyjeździe
chciałby się skoncentrować tylko na jednej
wyspie - to wybór powinien paść właśnie na
Gran Canarię.

Teneryfa - tutaj ze względu na ograniczony
czas i taki a nie inny układ lotów (tanie linie nie
latają stąd codziennie) nasz wyjazd miał
charakter głównie asfaltowy, skoncentrowaliśmy
się przede wszystkim na najbardziej
widowiskowym rejonie wyspy - czyli masywie
najwyższego szczytu Hiszpanii Teide. Bardzo
charakterystyczny stożek wulkanu robi duże
wrażenie, podobnie jak i cały ogromny
wulkaniczny płaskowyż u jego stóp, fantazyjne
kształty zastygniętej lawy oświetlone
zachodzącym słońcem - zapamiętam na długo.
Niestety sporym minusem jest podejście władz
parku narodowego do rowerzystów, właściwie
wszystkie drogi szutrowe na płaskowyżu mają
absurdalny (zważywszy na to, że wiele z nich są
to szerokie szutrówki dla samochodów) zakaz
jazdy rowerem, a kary za ich łamanie są bardzo
drastyczne, a póki co strażników w parku całe
mnóstwo (ale jak wspominałem ze względu na
opłakaną sytuację rozdmuchanego hiszpańskiego
budżetu jest nadzieja że się to zmieni ;)) .
Niemniej szlaki w niższej części masywu Teide są
już legalne, bardzo mile wspominam niemal
40km wymagający szlak po północnych
zboczach wulkanu, człowiek jest tutaj sam na
sam niemal z dziewicza przyrodą, na całym tym
odcinku nie spotkałem żywej duszy.

Dokładna trasa wyprawy:

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ikddlaygdzhtibfy

Galeria ze zdjęciami:

https://picasaweb.google.com/112049258709272112752/W

yspyKanaryjskie2012#
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Wyprawa jest realizacją ubiegłorocznej
koncepcji, która wówczas przegrała z

Korsyką; z małą modyfikacją – bezWenecji. Start
i meta na campingu w Bled. Sprawdzony skład
dwuosobowy

7 maja 2012 r. (Pn) Starachowice – Bled
(samochodem – 1047 km)

Wyjazd o 4.00 Droga do Cieszyna słabiutka –
mimo młodej godziny spory ruch. Ania śpi. W
winietki zaopatrujemy się przed granicą. Trasa
przez Czechy super – do autostrady z płyt można
się przyzwyczaić. Drogi w Austrii rewelacyjne –
być może kiedyś będzie tak u nas a może nie ;) .
Troszkę błądzimy w okolicach Klagenfurtu ale
warto było gdyż okolice przepiękne. Do Słowenii
wjeżdżamy przez przełęcz Loibl. Kiedyś miałem
koncepcję by przyjechać tu z sakwami ale jak
zobaczyłem stromiznę w szczególności od strony
południowej to zdecydowanie mi przeszło :D. Do
Bled docieramy pięknie położonymi bocznymi
drogami. Camping w tym miejscu gdzie się go
spodziewaliśmy. Za nocleg i tygodniowe
parkowanie samochodu 34 euro – cena do
zaakceptowania. Rundka po mieście.

Symboliczne ilości turystów. Pizza, browar a
potem wypijamy jeszcze prawie całego Grantsa
którego mieliśmy na czarną godzinę – normalka
:D. W nocy deszcz

8 maja 2012 r. (Wt) Bled - Zgornja Rovna -
Kranjska Gora - Przełęcz Vrsić (1611) - Żaga –
Kobarid – 105 km – 6.02 h śr 17.4 km/h

Od samego rana słońce. Mamy troszkę
problemów ze znalezieniem właściwej drogi
wyjazdowej z miasta ale ostatecznie się udało.
Do południa jedziemy wzdłuż rzeki Radovna.
Trasa w większej części pozbawiona asfaltu co
jednak z uwagi na leniwe tempo w ogóle nie
przeszkadza. W Zgornja Radovna potężny
podjazd (już po asfalcie) wg oznaczeń 18% ale
miejscami na pewno więcej a potem wariacki
zjazd do Mojstrana. Początkowo mieliśmy jechać
główną drogą ale jak się okazało tuż obok była
piękna asfaltowa ścieżka rowerowa – żal nie
skorzystać. Obiad w Kranjskiej Gorze a potem
wspinaczka na przełęcz Vrsić. Oczywiście
umknęła nam konieczność zakupu wody na tą
okazję i w połowie drogi musieliśmy tankować w
rzece – standard . Podjazd fajny, wszystkie

AAllppyy JJuulliijj sskkiiee ii IIssttrriiaa
MMaarrcciinn KKrroonneerr
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zakręty wybrukowane, na każdym z nich znak
podający aktualną wysokość – trochę to
frustrujące. Przeciętne nachylenie ok. 14 %. Na
przełęczy mimo upału nadal leży śnieg. W
trakcie szybkiego zjazdu spotykamy parę
kanadyjskich sakwiarzy jadących na wiekowych
szosówkach. To ich drugi ( a może trzeci)
tydzień podróży po Słowenii. Okolice dziwne –
część budynków opuszczona. Mnóstwo
cmentarzy wojennych. Sklep znajdujemy dopiero
w Bovec. Do Kobarid docieramy dość szybko
mimo przeciwnego wiatru i kilku solidnych
górek. Camping miał być niby czterogwiazdkowy
ale jedyne co przypominało cztery gwiazdki to
cena (19 euro). Trwa nie skoszona, ogólny
nieład, portiernia sprzed dwudziestu lat, węże,
hałasujący Niemcy którzy spożywają jakieś
koszmarne ilości alkoholu i w tym stanie
zabawiają się przechodzeniem po linie
rozciągniętej między drzewami. Skandal.
Wypijamy jakieś piwo – dobre.

9 maja 2012 r. (Śr) Kobarid - Gorizia – Sistiana
– 83 km – 3.54 h śr 21.28 km/h

Budzik jest zbędny – budzą nas punkt siódma
maszyny budowalne robiące niedaleką drogę.
Objeżdżamy Triglavski Park Narodowy od
południa wzdłuż Soćy – widoki niesamowite. Po
kilkunastu kilometrach rzeka skręca a my razem
z nią. Gdyby nie upał etap zupełnie lajtowy. W
Kanal robimy przerwę na pyszną kawę. Samo
miasteczko też niczego sobie. Jego dodatkową
atrakcją są zawody w skokach do wody. W
trakcie naszego pobytu zawodów wprawdzie nie
było ale została skocznia i to w zupełności mi
wystarczy – z poziomu mostu do lustra wody jest
17 metrów. W międzyczasie rzeka zdążyła się
rozleniwić a my razem z nią. Upał potworny. Tuż
przed Novą Goricą pobieżnie oglądamy Most
Solkański – podobno największy kamienny
kolejowy most na świecie. W mieście
przedostajemy się na stronę włoską. Gorizia
fajna ale temperatura jest straszna co powoduje
pospieszną ewakuację do klimatyzowanego
McDonalda. Późnym popołudniem docieramy
do Duino – sjesta wymuszona zamkniętym
spożywczakiem i co za tym idzie Grande Browar
. Pikolo nie zaspokajał naszych potrzeb ;) . Kilka
kilometrów dalej bez pudła trafiamy na

upatrzony wcześniej camping w Sistianie.
Miejscówka na pełnym wypasie – basen, market,
czyste łazienki. Cena (17 euro) za takie wygody
do zaakceptowania. W cenie było też stado
komarów i kleszcz. Niestety z uwagi na 200
metrową przepaść nie dało się zejść do morza ale
co tam. Sesja foto, wino, kima. Gorąco, nawet
bardzo gorąco.

10 maja 2012 r. (Czw) Sistiana - Triest - Santa
Barbara - Koper - Piran - Umag – Novigrad -

108 km – 5.31 h śr 19.58 km/h

Temperatura nie pozwala długo wysiedzieć w
namiocie. Jazda w kierunku Triestu. Po drodze
oglądamy zamek w Miramare, który wraz z
olbrzymim parkiem robi niesamowita wrażenie.
Wjazd do Triestu nie nastręcza większych
trudności. Gorzej jest jak zwykle z wyjazdem ale
ostatecznie się udaje. Po kilku kilometrach
odbijamy w głąb lądu i przez Santa Barbarę
wjeżdżamy ponownie do Słowenii. Sporo fajnych
podjazdów. Jakimiś trzeciorzędnymi drogami, na
skróty docieramy do Koper. Wjazd do miasta
świetnie oznakowaną ścieżką rowerową. Obiad i
oględziny miasteczka – fajne. Z miasta również
wydostajemy się ścieżką rowerową tym razem
wzdłuż wybrzeża aż do Isoli a potem już
normalną drogą do Piran. Miasteczko
przepiękne – za opis w zupełności wystarczą
zdjęcia. Spotykamy jakąś wycieczkę z
Białegostoku i wcinamy lody o wdzięcznej
nazwie Kupa. Wyjazd pod mega górkę. Granica z
Chorwacją to zupełna formalność. Ledwie rzucili
okiem na paszporty. Mimo objazdów sprawnie
docieramy ponownie nad morze tym razem w
miejscowości Umag. Mocno zaniedbane i
przesiąknięte socrealistyczną zabudową miejsce.
Zakupy i po kilkunastu kolejnych kilometrach
trafiamy na camping. Cena przyzwoita (120 kun)
Znów w gratisie dali komary oraz ekstra mrówki.
Kolacja na plaży – smakowała wybornie. Nadal
potwornie gorąco.

11 maja 2012 r. (Pt) Novigrad - Poreć - Stranici
- Rovinj - Pula – Stoja - 108 km – 5.00 h śr

21.60 km/h

Po śniadanku sprintem do Novigradu.
Sympatyczne miasteczko. Mimo młodej godziny
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upał straszny. Docieramy do Poreć. Mnóstwo
turystów i pyszne lody w knajpie gdzie kelnerzy
operują podstawowymi zwrotami w wielu
językach w tym, o dziwo, również polskimi.
Gorąco odstręcza od dokładniejszego zwiedzania
miasta. Podejmujemy próbę skrócenia trasy i
wjeżdżamy w interior. Niestety gdzieś
pomyliliśmy drogę i finalnie pokonaliśmy taką
samą odległość jak wzdłuż wybrzeża a w
dodatku górkami. Już po południu docieramy
nad malowniczy Kanał Limski. Zakupy
alkoholowo-oliwne i szybkim tempem do Rovnj.
Na obiad pizza i browar który okazuje się być
tańszy niż coca–cola – wybór jest więc oczywisty
;) . Miasto bardzo fajne. Po raz kolejny dziś udaje
nam się pomylić drogi przy wyjeździe z miasta i
do właściwej trasy przebijamy się szutrami. Do
Puli sporo hopek i nadal niezmiennie gorąco.
Pula nie robi dobrego pierwszego wrażenia –
spory ruch, roboty drogowe, objazdy. To
wrażenie równoważy nieco rzymski amfiteatr –
piękny. Znów nie możemy znaleźć drogi do
campingu. Z pół miasta zjechaliśmy zanim
trafiliśmy we właściwe miejsce. Camping

olbrzymi ale rządzą nim jakieś dziwne zasady.
Jest niemal całkowicie pusty ale można rozbijać
się tylko w wyznaczonych miejscach a w dodatku
recepcja jest wieczorem zamknięta, część
łazienek w remoncie. Cena akceptowalna (18
euro). W nocy napada nas jeż ale odpieramy
atak. Niezmiennie gorąco.

12 maja 2012 r. (Sb) Stoja - Pula - Labin –
Mattuglia - 102 km – 5.16 h śr 19.37 km/h

Śniadanko i sesja foto nad brzegiem morza a
potem dłuuuga rundka przez starówkę.
Naprawdę jest co oglądać. Mnóstwo zabytków z
czasów rzymskich, w większości w doskonałym
stanie. Do tego jeszcze nie ma ludzi - super.
Napojeni kawą i czekoladą ruszamy w głąb lądu.
Magistrala Jardańska zupełnie pusta – cały ruch
idzie autostradą. Piekielnie gorąco. Za Barban
przepiękny zjazd serpentynami a potem długi
podjazd aż do Labina. Mnóstwo kolarzy – chyba
jakiś wyścig. Przybieramy obojętny wyraz twarzy
– oczywiście, że ten podjazd nie wymaga od nas
żadnego wysiłku ;) . Starówka w Labinie na
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wysokiej górze. Podjazd na stojąco po bruku –
masakra. Miasteczko śliczne. Mnóstwo schodów,
zaułków, wąskich uliczek i do tego kolory, kolory
i jeszcze raz kolory. Pizza i browar na rynku.
Zdecydowanie za dużo - pizzy oczywiście ;) .
Wyjazd z miasta z górki a potem solidny podjazd
i znów znajdujemy się na wybrzeżu. Pizza nadal
nie strawiona. Droga solidnie faluje z tendencją
spadkową. Kilkakrotnie zjeżdżamy aż do
poziomu morza. Kolor morza powalający, za tło
robią wyspy. Przed Opatją dłuższa przerwa którą
wykorzystujemy na kąpiel w morzu.
Temperatura wody zdecydowanie do
zaakceptowania, mogłoby jeszcze być mniej
kamieni. Camping za Opatją (110 kun). Warunki
skandaliczne – łazienki w remoncie, trawa nie
skoszona, za płotem ruchliwa droga. Jedyny plus
to sympatyczna plaża. Jakieś wino i dożynki w
restauracji a potem namiastka kolacji. W nocy
deszcz.

13 maja 2012 r. (Nd) Mattuglia - Rupa -
Postojna - Predjam – Planina - 94 km – 5.35 h

śr 16.84 km/h

Rano w wcale się nie wypogadza a dodatku
jest paskudnie zimno. Nie ma nawet gdzie zjeść
śniadania – jedyne dostępne zadaszenie to
remontowana łazienka. Ruszamy pod górkę w
padającym deszczu. W miarę upływu czasu
sytuacja nie tylko się poprawia ale wręcz
pogarsza. Zaczyna wiać. Tuż przed granicą
porywy wiatru są tak potężne że w zasadzie
uniemożliwiają sensowne przemieszczanie się.
Cała uwaga skupia się na tym by się nie
przewrócić. Podczas chwilowego postoju wiatr
porywa rower Ani. Maszyna zachowuje się jak
latawiec. Na szczęście nic się poważnie nie
uszkodziło. Dopiero w Słowenii temperatura
zaczyna być bardziej znośna, deszcz też jakby się
zmniejsza. Jedynie wiatr nadal dokazuje. Drugie
śniadanie podczas którego orientujemy się że w
Słowenii piekarnie otwarte są 7 dni w tygodniu
do 22.00. Z przedniego koła powoli uchodzi
powietrze. Ignoruję ten problem. Do końca dnia
jeszcze kilkakrotnie pompuję koło. W Podstojnej
jemy pyszną pizzę. Lokalny termometr wskazuje
ledwie 9 stopni, wiatr urywa głowę. Do Predjamy
sporo solidnych podjazdów. Zamek w Predjamie
powalający. Zaczynamy szukać noclegu pod
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dachem co jednak mimo turystycznej okolicy
okazuje się dość trudne. W pensjonacie w
Predjamie właściciel twierdzi, że nie ma miejsc –
jasne, jasne. Dzięki pomocy lokalnego
traktorzysty i jego syna udaje nam się odnaleźć
drogę w kierunku Planiny - sama mapa okazała
się zdecydowanie nie wystarczająca. Z dużym
trudem docieramy do Planiny. Sporo górek,
wieje strasznie. Kolejna próba znalezienia
noclegu. Tym razem skuteczna. Pensjonat w
knajpie. Warunki rewelacyjne – TV, obiado-
kolacja, śniadanie, browar. Cena gdzieś koło 70
euro za wszystko. Robimy wielkie suszenie.
Wymieniam dętkę w rowerze. Dziury w starej nie
znalazłem więc uznaję, że winny jest wentyl. Tak
naprawdę w oponie tkwił miniaturowy cierń ale
dowiedziałem się o tym dopiero po powrocie do
Polski.

14 maja 2012 r. (Pn) Planina - Idrija - Cerkno -
Żelezniki - Kropa - Bled - 115 km – 6.43 h – śr

17.12 km/h

Rano paskudnie zimno i wieje. Zaraz po
starcie okazuje się jednak że cały czas
konsekwentnie jest z górki a dodatku wiatr w
plecy – niecodzienne. Błyskawicznie docieramy
do Idrija do której prowadzą wariackie
serpentyny. Pijemy kawę i zrzucamy z siebie
część zbędnych ubrań. Temperatura dużo
fajniejsza. W Cerknie już gorąco. Mimo że
miasteczko turystyczne obiadu nie ma gdzie
zjeść. Wybrana przez nas droga przez góry
podobno jest zamknięta ale tubylcy nie każą nam
się tym specjalnie przejmować . Pyszny obiad już
za miastem – jakieś lokalne przysmaki. Zaczyna
się seria podjazdów która z różnym natężeniem
trwa dość długo. Widoki obłędne. W końcu
dojeżdżamy do znaku zakazu wjazdu, który
ignorujemy. Po kilku kolejnych kilometrach
drogę zagradza nam koparka gąsiennicowa. Ale
na razie da się przejechać. Kawałek dalej droga
jest już jednak całkiem rozkopana. Z prawej
strony zbocze na którym siedzą zdumieni
robotnicy z lewej rwąca rzeka. Alternatywy nie
ma – wątpliwe by udało nam się jeszcze dziś
wrócić z powrotem przez góry. Na szczęście
operator koparki zrozumiał powagę sytuacji i
zasypał dziurę dzięki czemu udało nam się
przepchnąć rowery. Po naszym przejściu

nienerwowo ponownie zaczął kopać. Fajny koleś
. Do Żelezników z górki ale potem trzeba przebić
się przez kolejne pasmo górskie. Masakryczna
ilość serpentyn którymi wydostajemy się na
północne stoki. Stąd widać już Alpy Julijskie i
gdzieś w dole Bled. Wariacki zjazd do Kropy i
hopkami do Bled. Po drodze mnóstwo kolarzy.
Na campingu tradycyjnie jakiś cyrk z miejscem
na namiot – dostaliśmy „kwaterę” która nie
istniała ale co tam. W nocy strasznie zimno.

15 maja 2012 r. (Wt) Bled – Starachowice
(samochodem – 1053 km)

Wyjazd wczesnym rankiem. Przejazd przez
Austrii błyskawiczny. Już w Czechach sjesta w
Mikulov – bardzo sympatyczne miasteczko.
Droga przez Czechy również nie nastręcza
żadnych trudności. Obiad za Cieszynem. Od
tego miejsca zaczęły się schody – korki, chwilami
fatalna nawierzchnia, słabe oznaczenie dróg. Na
koniec skopała się jeszcze pogoda i w dodatku
jak się później okazało na dość długo. Namiot
musieliśmy wysuszyć w mieszkaniu.

Podsumowanie

Rowerami przejechaliśmy dystans 715 km w łącznym

czasie 38.01 h co daje średnią 18.81 km/h. Suma

przewyższeń wg bikemap ok. 10.900 m. Koszt całej

imprezy to niecałe 3.000 pln. Wyprawa niezbyt

wymagająca rowerowo za to przepiękna widokowo. W

końcu miały być to wakacje nie? ;)

Marcin Kroner
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Po szosowej alpejskiej wyprawie w 2011zdecydowałem się na zakup roweru górskiego
- tak by być w stanie jeździć również po górskich
trasach niedostępnych dla trekingów. Pojeździłem
trochę w ten sposób po Polsce - ale nasze szlaki
dają zdecydowanie za mało satysfakcji z takiej
jazdy; tak więc wyjazd w teren w Alpy był tylko
kwestią czasu. Na wyjazd jedziemy wspólnie z
Rafałem, który jest prawdziwym ekspertem od
podróżowania w stylu UltraLight, koniecznym do
samowystarczalnej jazdy terenowej.
Zdecydowaliśmy się na jazdę w lipcu licząc na to,
że deszcz nie będzie nas mocno męczyć (lipiec
średnio wypada tu gorzej od sierpnia), a za to
mając do dyspozycji bardzo długie lipcowe dni.

I dzień - [PL] - Kostrzyn - [D] - Seelow -
Muncheberg - Neuenhagen, DST 83,9 km -
AVS 23,5 km/h - MAX 40,4 km/h - ALT 298 m

Spotykamy się przed 8 w hali dworca
Centralnego - tutaj wsiadamy w pociąg jadący
pod naszą zachodnią granicę, z jedną przesiadką
docieramy po 15 do Kostrzyna. Jeszcze ostatnie
zakupy w Biedronce - i mostem na Odrze

opuszczamy Polskę. Trasa w stronę Berlina raczej
mało ciekawa, w rejonach większych miast
trzeba było opuszczać główną szosę, która
przechodziła w ekspresówkę. Było też trochę
zielonych terenów - ale generalnie był to tylko
typowy odcinek dojazdowy, jechaliśmy do
Berlina ze względu na wygodne i tanie
połączenia kolejowe w Alpy. Koło 20 docieramy
na przedmieścia Berlina i rozkładamy się na
nocleg na skraju lasku w okolicy jakiegoś toru
wyścigów konnych.

II dzień - Neuenhagen - Berlin - [pociąg] -
Garmish-Partenkirchen, DST 30,8 km - AVS
19,3 km/h - MAX 33,6 km/h - ALT 67 m

Pobudka wcześnie rano - niestety poranek
mamy wilgotny, mocno nie pada, niemniej ulice
są mokre. Ale nie ma co przeczekiwać - musimy
być na dworcu w okolicach 8, by bez nerwów
załatwić wszystkie formalności. Wjazd do
Berlina mało ciekawy, zresztą jechałem tą samą
drogą na tegorocznej trasie Warszawa-Berlin.
Sprawnie wjeżdżamy do centrum, robimy
zakupy na drogę - i kierujemy się na dworzec
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oglądając przy okazji centrum Berlina - m.in.
Bramę Brandeburską i Reichstag, także i
futurystyczny budynek dworca (HauptBahnhof)
robi wrażenie. Na dworcu poszło wszystko
bardzo elegancko - bilety kupujemy w
automacie, za całą podróż aż do Garmish
zapłaciliśmy tylko ok. 30E na głowę.

Podróż pociągami bezproblemowa - ale
oczywiście też nużąca, jechaliśmy od rana do
wieczora, przesiadając się wiele razy. Niemniej -
nie było problemów, pociągi eleganckie, nie było
żadnych kłopotów ze spóźnieniami. W środku
dnia nawet ładnie się rozjaśniło, niestety im
bliżej Monachium - tym gorzej z tym było, a gdy
docieraliśmy do samego Garmish, ostrząc sobie
zęby na widoki Alp - czekało nas spore
rozczarowanie, bo widoczność była żadna, a za
oknem lało. Z pociągu wychodzimy po 21 ,
trochę się pokręciliśmy po miasteczku w
poszukiwaniu wody - i wyjechaliśmy w kierunku
zachodnim, szybko trafiając na niezłą
miejscówkę na nocleg na alpejskiej łące.

III dzień - Garmish-Partenkirchen - [A] -

Ehrwald - Fernpass (1268m) - Imst - Landeck -
St. Anton - Konstanzer Hutte (1688m), DST
118,3 km - AVS 17,6 km/h - MAX 49,6 km/h -

ALT 1860 m

Rano - zupełna zmiana pogody; po
wczorajszym spodziewaliśmy się jazdy w deszczu
- a tymczasem mamy wspaniałe słońce i piękne
widoki na otaczające Garmish szczyty, z
najwyższą górą Niemiec Zugspitze na czele.
Sprawnie zwijamy obozowisko - i z dużą chęcią
ruszamy w góry, czując że właśnie teraz zaczyna
się prawdziwy TransAlp!

Pierwsze kilometry to głównie jazda
ścieżkami rowerowymi wzdłuż szosy, częściowo
asfaltowymi, częściowo szutrowymi; ostry
podjazd zaczyna się dopiero za Ehrwaldem - i od
razu widać, że jazda terenem w Alpach różni się
od jazdy szosą znacznie, przede wszystkim
nachylenia są dużo większe. O ile podjazd na
Fernpass szosą (który pokonywałem już 2 razy)
to dość łatwa górka - to w terenie daje już nieźle
popalić, są ściany po 15%, są długie odcinki
powyżej 10%, a to nachylenie jest tym
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czynnikiem, który najbardziej męczy; sama suma
podjazdów jeśli chodzi o jazdę w terenie jest
parametrem dość mylącym. Szutrowy szlak na
Fernpass przyzwoity, mimo takich nachyleń
podjeżdżalny, w większości w lesie, ze szczytu
(po przejściu krótkiego kawałeczka) jest ładny
widok na jeziora przy drodze. Pierwsza część
zjazdu - szybko po szutrze, dalej natomiast
zaczyna się nasz pierwszy singiel na wyprawie.
Od razu sporo ciężej, są duże kamienie, korzenie,
nie brakuje nachyleń - ale generalnie jedzie się
przyzwoicie, choć jest parę miejsc gdzie
prowadzimy rowery.

Po zakończeniu singla wjeżdżamy na szosę,
by nie tracić czasu na ścieżki rowerowe, sprawnie
dojeżdżając do Imst, gdzie robimy zakupy i
postój; ceny w dużych sklepach całkiem
przyzwoite. Natomiast odcinek z Imst do
Landecku jedziemy ścieżkami, trochę to
ciekawsza jazda niż szosą, niemniej czasu traci
się więcej - za to częściej mamy okazję
popodziwiać dolinę Innu. W Landecku okazuje
się, że ślad GPS (map papierowych nie

używaliśmy), którym dysponowaliśmy (a którego
dobrze nie sprawdziłem) - nie obejmuje
najbliższych dwóch dni naszej trasy; na szczęście
pamiętałem planowaną trasę na tyle dobrze, że
otworzyłem ją w pamięci i znalazłem właściwie
drogi na dokładnych mapach GPS, które
mieliśmy. Powoli zaczęła się psuć pogoda - przy
wyjeździe z Landecku łapie nas krótki, dość silny
deszcz; dalej pniemy się dłuższy kawałek
asfaltem do St. Anton. Podjazd dość długo się
ciągnął, po odpoczynku kawałek za St. Anton
opuszczamy szosę i zaczynamy porządniejszy
podjazd - początkowo ścieżką rowerową,
następnie już terenem po szutrowej drodze.
Widoczki ciekawe, były niebrzydkie jeziorka,
podjazd nie za ostry, więc jechało się przyjemnie.
Ale tylko do czasu - wkrótce dopada nas deszcz,
który w miarę jak wyżej wjeżdżamy zaczyna
przechodzić w ulewę. Zaskoczył nas mocno stan
drogi - mimo strug lejącego się deszczu na
drodze właściwie nie było błota, nie ma tu
porównania z jazdą w większości polskich gór,
które po takim deszczu przez parę dni nie nadają
się do jazdy; dlatego właśnie warto jeździć w

PPoodd HHeeiillbbrroonnnneerr HHuuttttee
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Alpy ;)) Niemniej gdy docieramy do schroniska
Konstanzer Hutte - jesteśmy już solidnie
przeczesani, a cały czas leje jak z cebra,
rozstawianie namiotów w takich warunkach,
zdejmowanie mokrych ciuchów itd do
przyjemności nie należy. Postanawiamy więc
pozwolić sobie na odrobinę luksusu i nocujemy
w schronisku, jak na tutejsze warunki cena była
jeszcze sensowna.

Przeglądając przemoczony sprzęt szacujemy
straty, a te niestety są znaczące, bo zalało mi
telefon (był w rzekomo wodoodpornej torbie),
który następnego dnia ostatecznie zakończył
żywot - ale jak to mawiają "gdzie drwa rąbią tam
wióry lecą" :))

IV dzień - Konstanzer Hutte - Heilbronner
Hutte (2323m) - Galtur - Ischgl - Bodenalpe -

[CH] - Fimberpass (2610m) - Sur-En, DST 72,6
km - AVS 11,2 km/h - MAX 71,4 km/h - ALT

2069 m

Po wczorajszym deszczu rano nie zostało już
śladu, więc z pełnym optymizmem ruszamy w
góry by zmierzyć się z naszym pierwszym
terenowym dwutysięcznikiem. Pierwsza część
podjazdu to ciekawa szutrówka przez coraz
bardziej dzikie tereny, spotykamy tutaj pierwsze
świstaki na naszej trasie (na całej wyprawie
widzieliśmy ich pewnie ponad setkę!) .
Docieramy w ten sposób na poziom 2000m, tu
zaczyna się już singiel, pierwsza dość płaska
część jest z grubsza przejezdna; aczkolwiek
wymagająca, bo fragmentami szlaku płynie
woda. Natomiast po przekroczeniu
malowniczego mostku nad rwącym strumieniem
nie ma już mowy o jeździe, zbocze jest na tyle
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ostre, że ledwo dajemy radę wciągnąć tu
obładowane rowery. Po pokonaniu tej ściany
znacznie się wypłaszcza - i tutaj już fragmentami
można jechać, a końcówka podjazdu pod
Heilbronner jest bardzo widowiskowa,
schronisko widać już z daleka, jest dużo śniegu (a
co za tym idzie też i wody na szlaku) - po takie
właśnie widoki warto wjeżdżać w teren w Alpy,
nie ma to żadnego porównania z polskimi
górami, to co u nas w Beskidach uchodzi za
piękne widoki - to w Alpach jest całkowitą
normą, natomiast to co w Alpach jest piękne -
zostawia polskie góry daleko w tyle.

Pod schroniskiem na przełęczy robimy krótki
postój delektując się wspaniałą panoramą na 2
alpejskie doliny, rozmawiamy tez z dwójką
rowerzystów jadących TransAlp w sposób
klasyczny - czyli jedynie z plecakami, nocując i

jedząc w hotelach i schroniskach. Jedzie się w ten
sposób oczywiście wygodniej, ale wymaga to za
to bardzo grubego portfela ;))

Zjazd z Heilbronner wspaniały - leciało się
szutrówką aż miło, prędkości dochodziły niemal
do 50km/h, kilka krótkich ścianek w rejonie
Kops, przejazd nad samą taflą malowniczego
jeziorka zaporowego; następnie bardzo szybki
(prawie 70km/h) zjazd asfaltem - i meldujemy
się w Galtur. Dalej częściowo drogą, częściowo
szutrową ścieżką docieramy do Ischgl, gdzie po
zakupach robimy dłuższy popas. Na postoju
lekko zaniepokoił nas widok pionowej ściany w
stronę której mieliśmy jechać - aż się wierzyć nie
chciało, że jest tam droga. No i podjazd
rzeczywiście dał nam ostro w kość, niemal cały
czas trzymał koło 15%, do tego pokonywaliśmy
go na mocno palącym słońcu. Ale dzięki temu
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podjazd w drugiej części jest już łagodniejszy, w
rejonie Bodenalpe asfaltowa rowerówka
przechodzi w szuter. Podjazd stopniowo wspina
się coraz wyżej, trochę powyżej 2000m
wjeżdżamy do Szwajcarii - granica w terenie to
po prostu zwykła tabliczka w stylu retro, zero
formalności (mimo, że Szwajcaria nie jest w UE i
ma normalne kontrole na granicach). Dobrze
jechało się aż do wysokości 2300m, droga bardzo
urozmaicona, trzeba było forsować sporo
strumieni. Powyżej 2300m - to już długie i
ciężkie podejście na pierwszego alpejskiego
giganta (czyli szczyt powyżej 2500m) na naszej
trasie, a do tego w samej końcóweczce jest
piekielnie ostre zbocze na którym już ledwo
wyrabiamy z ciężkimi rowerami; do tego mocno
niepokoiła nas pogoda, bo kilka razy podjeżdżały
burzowe chmury i już zaczynało padać, a burza
na tej wysokości to nie przelewki. Z dużą ulgą
meldujemy się na majestatycznej przełęczy,
niestety singiel w dół jest za ostry jak na nasze
umiejętności techniczne oraz sprzęt jakim
dysponujemy, więc większość musimy
sprowadzać, jedynie fragmentami daje się jechać,
niemniej oczywiście w dół idzie się o wiele
łatwiej niż pod górę. Ta wielogodzinna mordęga
skończyła się dopiero na wysokości ok. 2000m,
tam zaczyna się szutrowa droga, którą wreszcie
daje się normalnie jechać. Z pogodą ułożyło się
nam akurat - właśnie gdy docieramy do
pierwszej wioseczki mocno lunęło; tak więc
gwałtowną burzę przeczekujemy pod parasolem
w barku.

Chwilkę po ulewie ruszamy dalej - droga w
perfekcyjnym stanie, asfalt pojawia się dopiero
spory kawałek dalej. Zjazd szosą bardzo szybki,
rozpędzając się ponad 70km/h nieco
przeszarżowałem i juz niewiele brakowało,
żebym się wpakował na samochód, skończyło się
jedynie na strachu; lepiej jednak zachowywać na
zjazdach tradycyjną ostrożność... Zjeżdżamy na
sam dół doliny Innu, przejeżdżamy rzekę, w
rejonie Sur-En udało się znaleźć bardzo fajną
miejscówkę na noc - w lesie, nad rwącym
strumieniem.

V dzień - Sur-En - Scuol - Pas da Constainas
(2251m) - Tschierv - Doss Radond (2234m) -
Psso Val Mora (1934m) - [I] - Arnoga - Passo

Verva (2303m) - Grosio, DST 117,4 km - AVS
13,6 km/h - MAX 51,2 km/h - ALT 2658 m

Kolejnego dnia naszej alpejskiej wyprawy -
mamy zmianę pogody, koniec słońca, od rana
pochmurnie, a gdy ruszamy na trasę prawym
brzegiem Innu w stronę Scuol już pada; gdy
zaczynamy podjazd opuszczając Scuol pada już
solidnie. W deszczu pokonujemy wymagający
podjazd asfaltem w stronę S-charl, szosa jest do
wysokości ok. 1550m, tam przechodzi w gładki
szuterek, odpuszcza też deszcz - co ciekawe tą
drogą jeżdżą normalne autobusy, zresztą nie ma
się co dziwić, bo jest to szuter naprawdę wysokiej
jakości. Dolina ma swój urok, podjazd jest dość
łagodny i długo się ciągnie, mi przypadł do
gustu, natomiast Rafał narzekał na jego długość.
Taka wygodna droga doprowadza aż do
turystycznej miejscowości S-Charl, stąd wyżej
prowadzi już bardziej wymagający szuter. Bardzo
wysoko jest tutaj granica lasu, dopiero w
okolicach 2000m zaczynają się szersze widoki,
końcowe 150m to już singiel - tym razem
wreszcie przejezdny, nie trzeba nic wpychać, taką
jazdę terenową to rozumiemy! Przełęcz
Constainas ma 2251m, a że pogoda cały czas jest
pod psem, na granicy deszczu - na szczycie łapie
nas gęsta mgła, chwilami widać dosłownie na
20m.

Zjazd w tych warunkach emocjonujący, jest to
szuter, ale chwilami potężnie nachylony i
kamienisty, są ścianki ponad 20%, co w
zestawieniu z tą mgłą wyzwala sporo adrenaliny.
Dość chłodno, temperatura spada nawet poniżej
10'C; na odpoczynek zatrzymujemy się w
Tschiervie; stąd kierujemy się szlakiem w stronę
Santa Maria, wymagającym trawersem skrajem
lasu i w lesie, sporo tu interwałów, właściwy
podjazd zaczyna się kawałek dalej, gdy ostrzej
odbijamy na południe. Podjazd wymagający,
nachylenie cały czas w okolicach 8-10%, czasem
nawet więcej, niewiele odcinków
odpoczynkowych. Podjazd raczej mało
atrakcyjny, do wysokości 2000m głównie w lesie,
ale za to powyżej tej granicy - prawdziwa
krajobrazowa uczta, chmury się akurat
przejaśniły, wyszło słońce - i możemy podziwiać
wspaniałe masywy w rejonie przełęczy Doss
Radond, zarówno przed nami, jak i po bokach;
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kolejny raz ciężki podjazd odpłaca się nam za
włożony wysiłek wspaniałymi krajobrazami, o
jakie w jeździe terenowej jednak wyraźnie łatwiej
niż na szosie. Zjazd - po prostu cud, miód,
malina - zasuwało się wspaniale, krajobrazy cały
czas boskie, na okolicznych halach pasie się
mnóstwo krów, niektóre nie mają oporów by
wchodzić na drogę, w czasie robienia zdjęć nawet
dokładnie wylizały kierownice roweru Rafała ;))

W drugiej części zjazdu szuter przechodzi w
wymagający techniczny singielek, chwilami
bardzo widowiskowy i mocno interwałowy (jest
też trochę ostrych pił pod górę), spory kawałek
prowadzi trawersem bardzo ostrego zbocza. Ale
w większej części jest przejeżdżalny, wpychać
trzeba tylko krótkimi fragmentami. Na końcu tej
drogi docieramy do włoskiej granicy, stad droga
jest już lepszej jakości; niemniej znowu psuje się
pogoda i zaczyna popadywać; warunki są dziś
bardzo zmienne, przebieraliśmy się w sumie
chyba z 10 razy. Za przełęczą Val Mora
docieramy nad wielkie zaporowe jezioro Lago
Cancano, jechaliśmy nad nim dobre 10km, po

czym droga odbiła bardziej na południe. Tutaj
jechaliśmy w stronę Arnogi długi kawałek
wysoko położonym trawersem (ok. 1800m),
aczkolwiek zupełnie płaskim.

Dalej trzeba było zjechać aż ok. 100m w dół i
z powrotem to podjechać po bardzo ostrej
ścianie dochodzącej do 20%, ja jeszcze miałem
ochotę by z tym walczyć, Rafał wolał
podprowadzić - prędkość niewiele mniejsza, a
oszczędza się sporo sił. A ta ostatnia przełęcz -
Passo Verva dała nam zdrowo popalić, nie była
ostrzejsza od pierwszych dwóch, ale była to już
trzecia przełęcz tego dnia. W środku podjazdu
dopada nas jeszcze gwałtowny deszcz, widząc
zagrodę w której mieszkała rodzina pasterzy (na
wysokości ok. 2100m!) - zajeżdżamy tam,
właściciel pozwala nam przeczekać ulewę w
szopie. Deszcz był gwałtowny, ale krótki - więc
szybko ruszamy w górę by wykorzystać okno
pogodowe. Końcówka ciężka, sporo po 10-12%,
a włoskie szutry to wymagająca jazda po
kamieniach, a nie dość gładkie drogi jak w
Szwajcarii. Na przełęczy meldujemy się z
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ogromną ulgą, że wytrzymaliśmy, przejeżdżając
aż 3 terenowe dwutysięczniki jednego dnia.
Zjazd na wysokość ok. 1700m to bardzo
kamienisty szuter, tutaj uwydatnia się przewaga
mojego roweru, na fullu jednak łatwiej zjechać
po takim terenie, można zaryzykować nieco
szybszą jazdę, do tego na tak długich zjazdach
wygoda hamulców hydraulicznych też jest
zauważalna, ręce nie drętwieją od ciągłego
ciśnięcia klamek. Druga część zjazdu to już
wąska droga asfaltowa, którą zjeżdżamy aż na
poziom Grosio, na zaledwie 700m jest dużo
cieplej niż u góry. Jako, że było już po 19 i
wszystkie sklepy pozamykane, a jadąc cały dzień
po bezdrożach i malusieńkich wioseczkach nie
mieliśmy możliwości zakupu jedzenia - na obiad
idziemy do pizzeri, trafiliśmy akurat jakąś
promocję i wielką i bardzo smaczną włoską pizzę
dostaliśmy po 5E. Na nocleg rozbijamy się już o
zmroku, koło Grosio, nad rzeką.

VI dzień - Grosio - Sondalo - Passo dell' Alpe
(2461m) - Passo Gavia (2621m) - Pezzo, DST
56,4 km - AVS 10,7 km/h - MAX 60,6 km/h -

ALT 2271 m

Podczas zwijania obozowiska nieprzyjemna
wiadomość - okazuje się, że Rafałowi zginęły
wszystkie pieniądze, karty i dokumenty!
Gorączkowe poszukiwania nie dają rezultatu i
zastanawiamy się co dalej z tym fantem zrobić.
Podejrzenia padają na wczorajszą wizytę w
pizzeri, gdzie Rafał miał saszetkę z dokumentami
i pieniędzmi, niestety zrobił błąd trzymając
wszystko w jednym miejscu, to może wygodne,
ale w razie takiej sytuacji - traci się wszystko
naraz. Rozważaliśmy przeróżne warianty, przede
wszystkim trzeba było zaczekać na otwarcie
pizzeri by tam się dowiedzieć. Gdy jedliśmy
śniadanie na ryneczku w Grosio - akurat
samochodem przejeżdżał właściciel pizzeri,
który nas rozpoznał - i okazało się, że faktycznie
u niego Rafał zostawił to wszystko. Rafał, który
akurat dziś miał urodziny - uznał, że lepszego
prezentu nigdy jeszcze nie otrzymał, bo gdyby
zguba się nie znalazła pewnie musiałby
zakończyć przedwcześnie wyjazd ;))

W dobrych humorach ruszamy więc w górę
doliny, od rana jest gorąco, kawałek za Sondalo
odbijamy z głównej drogi na Bormio w boczną

CCaarrrryy bbiikkee oonnllyy
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dolinę, wjeżdżając wymagającą szosą na 1500m,
po drodze jeszcze złapałem cudaczną gumę,
jakieś przebicie od wewnątrz. Wyżej zaczyna się
bardzo ostry podjazd po takim specyficznym
bruku z wielkich płyt kamiennych, który
wykańcza potężnym nachyleniem powyżej 15%,
zaliczam tu też malowniczą wywrotkę
spowodowaną pedałami SPD, fatalnymi do jazdy
przy bardzo małych prędkościach pod ostre góry,
takie wywrotki są bardzo groźne, bo łatwo w ten
sposób złamać czy mocno zwichnąć nogę wpiętą
w pedał. Tutaj jeszcze cały czas walczyłem
starając się wszystko podjeżdżać, ale stopniowo z
coraz mniejszą wolą walki, bo wysiłek
podjechania 20kg rowerem tak ostrych ścianek
jest ogromny; Rafał ze spokojem wolał
podprowadzać najostrzejsze kawałki. W nagrodę
za trud włożony w ten ciężki podjazd na ok.
1800-1900m zaczyna się długie wypłaszczenie i
jazda przepiękną, szeroką doliną, mijamy też
ślicznie wpasowany w górski krajobraz
zabytkowy kościółek z bodajże XVII wieku (na
takiej wysokości! ) .

Kolejna część podjazdu znowu ostra, tutaj już
więcej wpycham, przyzwyczajając się bardziej do
realiów jazdy MTB, tutaj pchanie to integralna
część wyjazdu, podjechanie wszystkiego jak na
szosie jest nierealne. Podjazd taki dość szarpany
- trochę jazdy, trochę pchania, ale generalnie tak
do prawie 2300m (na 2200m zaczyna się singiel)
daje się większość jechać, wyżej już pchamy. Ale
widoki u góry piękne, trasa prowadzi szerokimi
zielonymi halami, pogoda jest wspaniała. Na
szczyt docieramy w dobrej formie, obawialiśmy
się czy zjazd (singlem) będzie przejezdny - ale
był kapitalny do jazdy, kwintesencja jazdy MTB,
a nie sprowadzanie roweru jak z Fimberpass, w
końcówce już się nieźle zasuwało, szkoda że dość
krótko. Wylatujemy na wysokości 2300m na
szosę na Gavię i kontynuujemy nią jazdę na samą
przełęcz. Kto kwęka na jeżdżenie asfaltem - z
pewnością powinien zaliczyć tę drogę, widokami
wcale nie ustępuje podjazdowi na dell' Alpe,
widać lodowiec, a na samej przełęczy jest spore
jezioro dodające uroku wysokogórskim
krajobrazom. Przełęcz ma faktycznie 2621m - jak
wg starych oznaczeń, nie wiem dlaczego parę lat
"podniesiono" ją do 2658m.

Zjazd również piękny widokowo i bardzo
szybki, bo droga jest mocno nachylona, główną
drogę opuszczamy w Pezzo i obładowani paroma
dodatkowymi kilogramami wody na biwak
jedziemy w górę doliny, a tam jak na złość droga
prowadzi trawersem po dość ostrych ścianach i
nie ma się gdzie rozbić. Wreszcie trafiamy na
kawałek płaskiego pod małą stacją
meteorologiczną, wymagało to jednak
wniesienia rowerów i bagażu po krótkim, ale
bardzo ostrym zboczu, musieliśmy tę czynność
rozbić na parę rat - ale w efekcie mieliśmy
naprawdę fajny nocleg z ładnymi widokami na
dolinę.

VII dzień - Pezzo - Case di Viso - Forcola
Montozzo (2613m) - Dimaro - Malga Mondifra
(1620m) - Madonna di Campiglio - Lago

d'Agola, DST 74,2 km - AVS 11,1 km/h - MAX
58,3 km/h - ALT 2227 m

Po króciutkim kawałku docieramy do Case di
Vigo - bardzo ciekawej górskiej wioski, w której
niemal wszystkie domy są zbudowane z
kamienia, co prezentuje się elegancko. Zaraz za
wioską (ok. 1700-1800m) zaczyna się
wymagający podjazd do Rifuggio Bozzi (2478m).
Nachylenia z reguły powyżej 10%, a fragmentami
i powyżej 15%, droga dość wymagająca - szuter,
ale typowo włoski - czyli mocno kamienisty, a na
takich nachyleniach jakie tu mamy koło potrafi
już zabuzować. Niemniej podjazd pokonujemy
na sam początek dnia, więc idzie bardzo
sprawnie, praktycznie bez stawania. Droga
najpierw wspina się serpentynami na zbocze,
wyżej otwierają się szersze widoki na
monumentalną dolinę, której niedostępność
podkreśla zachmurzone dziś niebo. Schronisko
widać już z daleka, tam w pięknym
wysokogórskim otoczeniu robimy sobie większy
postój na ławeczkach. Końcówka - już niestety
zupełnie niepodjeżdżalna, najpierw podejście
serpentynkami, a ostatnia ściana przekracza 40%
nachylenia, do tego jest po bardzo sypkich
kamieniach, więc nawet podprowadzenie tu
obładowanego roweru to nie lada sztuka. Samo
Montozzo - to taka urokliwa typowa górska
szczerba, roztacza się z niej bardzo szeroki widok
na dolinę, którą będziemy zjeżdżać.
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Pierwszy odcinek łagodny - piękna jazda
wąziutkim singielkiem trawersującym łagodnie
w dół; niestety w drugiej części zjazd się mocno
zepsuł i niemal w całości trzeba było rowery
sprowadzać - zarówno ze względu na nachylenie
jak i za duże dla nas trudności techniczne.
Zmęczyło nas nieźle to długie zejście, dopiero
nad Lago di Pian Palu można było jechać, jezioro
okrąża elegancki szlak rowerowy, niżej trochę
szutru, po czym wjeżdżamy na asfalt, którym
kierujemy się aż do samego Dimaro, zjeżdżając
aż na 800m. Tam robimy dłuższy postój, na dole
w Dimaro słońce nieźle praży (33'C), co nie
najlepiej wróży na czekający nas kolejny wielki
podjazd do Madonny. Na szczęście okazuje się,
że podjazd tylko pierwszy króciutki kawałek
prowadzi odkrytym terenem, po zjeździe z szosy
wjeżdżamy do lasu, którym droga prowadzi aż
do końca. Podjazd chwilami wymagający,
szczególnie w dolnej części, droga raczej
przyzwoita, niewielkie kamienie - poleciało nam
to całkiem sprawnie. Widoki pojawiają się
dopiero w samej końcówce przed Madonną - a w
tym rejonie są już bardzo widowiskowe

wapienne skały, szczyty tego samego typu jak te
w Dolomitach.

W Madonnie fundujemy sobie lody w
kawiarni, udało się też znaleźć czynny sklep (w
niedzielę w górach to duże wyzwanie) co
pozwoliło nam uzupełnić zapasy, bo jadąc w
stylu Ultralight ciągle brakuje miejsca na
przewożenie jedzenia na dzień-dwa do przodu. Z
Madonny dłuższy zjazd na ok. 1200m, jest tu
fragment singla, który mija wspaniały, wielki
wodospad. Końcówka dnia - to dłuższy podjazd
do Lago d'Agola na poziom 1600m, wygodną
szutrową drogą. Nad samym jeziorem - piękne
widoki, otaczają je wspaniałe wapienne szczyty.
Zastanawialiśmy się czy nie nocować nad samą
taflą jeziora - ale że był to park narodowy
uznaliśmy że lepiej jednak nie ryzykować i
pojechaliśmy kawałek dalej, by rozbić się pod
lasem.

VIII dzień - Lago d'Agola - Passo Bregn de
l'Ors (1861m) - Stenica - Arco - Riva del Garda
- Passo Tremalzo (1830m) - San Michele, DST

AAttaakk sszzaalloonnyycchh kkrróóww,, rrzzuuccaammyy iimm rroowweerr nnaa ppoożżaarrcciiee ii mmaammyy wwssppaanniiaałłąą ffoottkkęę
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94,7 km - AVS 12,7 km/h - MAX 59,6 km/h -
ALT 2334 m

Co do pierwszego kawałka naszej dzisiejszej
trasy nie mieliśmy żadnych złudzeń - oglądając
nachylenie wykresu wysokościowego na profilu
było oczywiste, że będzie to pchanie. No i się nie
rozczarowaliśmy ;)) Ostre podejście, na szczęście
dość krótkie. Po tym jak dostaliśmy się na grań -
dało się już jechać w stronę przełęczy Bregn de
l'Ors - stąd nad Gardę mamy już tylko w dół!
Zjazd elegancki, na poziom 1200m po szutrze,
niżej asfalt., końcówka piękna - najpierw szosą
nad głębokim kanionem, później wspaniały
most, przypominający ten w kanionie Tary - a
następnie serpentyny wśród wapiennych skał,
wreszcie długi kawałek po płaskim wśród
słynnych skał wspinaczkowych w rejonie Arco.
Druga fantastyczna sprawa na tym zjeździe - to
to jak na tym krótkim kawałku zupełnie się
zmienił klimat. Na Bregn de l'Ors jest to klimat
alpejski, który na tych 60km przechodzi w
typowy klimat śródziemnomorski nad położoną
na 65m taflą Gardy - wszędzie palmy i inna
śródziemnomorska roślinność. Do tego sama

Riva del Garda to piękne, zabytkowe miasteczko,
z fantastycznym widokiem z portu na pionowe
skały.

Ten cały zjazd - była to dla nas taka wspaniała
nagroda za pokonanie klasycznego TransAlpu -
czyli trasy z Garmish nad Gardę, robimy sobie
oczywiście obowiązkową fotkę nad samą taflą
jeziora, także tutaj w pięknym parku stajemy na
długi postój wcinając m.in.litrowe opakowanie
lodów (znowu jest bardzo gorąco)

Ale ukończenie klasycznej wersji TransAlpu -
nie oznaczało oczywiście jeszcze końca naszej
wyprawy, jeszcze wiele gór nas czekało - a
pierwsza z nich to chyba najsłynniejszy podjazd
nad Gardą - czyli Passo Tremalzo. Początek
kapitalny - jedzie się trawersem po pionowych
skałach, mnóstwo krótkich skalnych tuneli i
fenomenalne widoki na jezioro. Tutaj widzimy
jak na dłoni, że Garda to królestwo MTB, o ile na
wcześniejszej trasie spotykaliśmy pojedynczych
rowerzystów - to tutaj aż się od nich roi, a sprzęt
mają taki, że oko bieleje - rowerów za >10tys
spotykaliśmy na pęczki ;) Z tym, że 95%

FFaannttaassttyycczznnyy sszzllaakk MMTTBB nnaadd GGaarrddąą
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rowerzystów trasę którą my wspinamy się w górę
pokonuje w przeciwnym kierunku; modnym
rozwiązaniem jest tutaj zaliczanie dość łatwego
podjazdu asfaltem by sobie poszaleć na
terenowym zjeździe; my reprezentowaliśmy
trochę inną filozofię. A podjazd należał do
bardzo wymagających - asfaltu były śladowe
ilości na ok. 400-500m, poza tym cały czas teren
i to solidnie nachylony; do wysokości ok. 900m
mimo upału jechało się bardzo sprawnie - w
paru miejscach otwiera się wspaniały widok na
wielkie jezioro i widać jak na dłoni ile już żeśmy
w górę ujechali. Niestety środkowy kawałek to
singiel, do zjechania jeszcze możliwy, ale pod
górę już bez szans, musieliśmy pchać ok. 250m w
górę; dopiero od poziomu ok. 1200m można
było jechać. Mieliśmy tu spore problemy z wodą,
dotąd w górach nie było z dostępem do niej
żadnych problemów, więc nie nabraliśmy
zapasów na podjazd - a tymczasem na
podjeździe zupełna pustynia, zero wody; do tego
zaznaczone na mapie GPS ujęcia wody okazały
się wyschnięte. Gdy już zaczęliśmy racjonować
wodę by starczyła do końca góry - na szczęście
trafiliśmy na takie mini-schronisko, gdzie była
butelkowana woda, dostępna co łaska (nawet
zapłaciłem 1E).

Końcówka podjazdu - wspaniała wspinaczka
serpentynami, wrzynającymi się w wapienne
skały, szerokie widoki zarówno na jezioro jak i tą
piękną drogę już pod nami. Widokowo to uczta,
ale od strony kolarskiej - piekielna przeprawa,
tego dnia już mieliśmy sporo w nogach, startując
znad położonej na 65m Gardy musieliśmy się
wspiąć na aż 1830m. Ta końcówka jest
podjeżdżalna, niemniej jest to podjazd cholernie
wymagający, w większości 10% i więcej, cały czas
po sypkich kamyczkach, z malutkimi
prędkościami (Rafał miał tu wywrotkę
spowodowaną SPD). Dał nam nieprzeciętnie
popalić, był to jeden z dwóch najcięższych dni
wyprawy (na równi z piątym) - na szczyt
docieramy z ogromną ulgą i satysfakcją, że
jednak daliśmy radę. Nie bez powodu jest to
szlak pokonywany z reguły w dół, taka wersja jest
nieporównanie łatwiejsza, bo od drugiej strony
terenowy jest tylko krótki kawałek.

Jako, że już powoli zbliżał się zmierzch -

zjeżdżamy kawałek w dół znajdując wodę na
nocleg i rozbijamy namioty (a raczej namiot i
tarpa ;) na pobliskim polu na wysokości ok.
1450m

IX dzień - San Michele - Ponte Caffaro -
Bagolino - Passo di Croce Domini (1892m) -
(2030m) - Campolaro - Breno - Edolo, DST
122,3 km - AVS 16,7 km/h - MAX 53,2 km/h -

ALT 2405 m

Dziś zaczynamy dłuższy asfaltowy przerzut w
rejon Cervini, trochę odpoczynku od terenu
przed znowu bardziej terenową drugą częścią
wyprawy. Ale to bynajmniej nie oznacza ulgowej
trasy - dalej są poważne góry, by je ominąć
trzeba by pojechać płaską i silnie zurbanizowaną
doliną Padu. Na starcie długi zjazd, pogoda
niepewna - zanosi się na deszcz. Mieliśmy
szczęście, bo burza uderzyła akurat, gdy byliśmy
w markecie na zakupach w Ponte Caffaro i
mogliśmy ją przeczekać pod dachem. A burza
była krótka, ale za to bardzo gwałtowna - wiatr
wyginał drzewa, a do tego mocno sypnęło
gradem. Gdy po przejściu nawałnicy ruszamy
dalej - w rowach przy drodze leży sporo
pogradowego śniegu, a jezdnia szybko paruje.

Podjazd wymagający - z niecałych 400m na
ponad 2000m, więc zabrał nam sporą część dnia,
dłuższe odpoczynki zrobiliśmy dwa. U góry
decydujemy się odbić z przełęczy Krzyża
Pańskiego w bok na szutrową drogę, która
wspina się lekko ponad 2000m, by zamiast
asfaltem zjechać sobie terenem. Zjazd okazuje się
wąską, bardzo kamienistą drogą, ciągnął się
bardzo długo, bo zjeżdżaliśmy aż na 1400m, tam
wracamy na asfalt, zjeżdżając do Breno. Tam
podczas odpoczynku pod marketem okazuje się,
że kamienisty zjazd kosztował mnie mocno
rozciętą oponę w przednim kole z której
wychodzi już spory pęcherz - wielkie szczęście,
że koło nie eksplodowało na szybkim asfaltowym
zjeździe, gdzie przekraczaliśmy 50km/h.
Podklejenie opony łatką od wewnątrz nic nie
dało - dętka dalej wyłaziła, ale na szczęście
jechałem razem z Rafałem - prawdziwą "złotą
rączką", który elegancko zszył oponę, tak że
wytrzymała kolejny 1000km (w tym wiele po
terenie) wymagającej trasy.
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Końcówka dnia - to bardzo żmudny kawałek
pod górę i pod wiatr po ruchliwej drodze do
Edolo. Tam odpoczynek na lody, po czym
wyjeżdżamy kawałek za miasto i nocujemy na
miejscówce, którą znałem ze swojej marcowej
wyprawy w Alpy w 2010.

X dzień - Edolo - Passo Aprica (1176m) -
Sondrio - Gravedona - Porlezza - [CH] -

Lugano - Purasca, DST 152 km - AVS 21 km/h
- MAX 54,7 km/h - ALT 1174 m

Na samym starcie zaliczamy największy
podjazd dnia - mało wymagającą Passo Aprica
(1176m), stamtąd czeka nas długi zjazd na
poziom doliny Sondrio. A tam na wysokości
300m - bardzo szybko zaczyna się robić gorąco.
Właściwie cały kawałek nad jezioro Como to
marna jazda nadspodziewanie ruchliwą drogą i
do tego znowu pod wiatr. Odetchnąć można
dopiero nad samym jeziorem - tam wreszcie
zaczynają się piękne widoki. Droga interesująca,
mijamy sporo ładnych małych miasteczek; choć
nie aż tak widowiskowa jak ta po wschodniej
stronie Como, którą również miałem okazję

jechać.

Długi postój robimy w Musso po 100km,
przyjemnie było sobie posiedzieć w cieniu po
długiej jeździe w temperaturach ok. 33'C. Jezioro
Como opuszczamy podjazdem za Menaggio, ale
drogę mamy dalej malowniczą - małymi
podjazdami przerzucamy się kolejno na Lago di
Piano i wielkie Lago di Lugano. Tam w
miejscowości Porlezza decyduję się na zmianę
klocków hamulcowych, które w tylnym kole już
blaszkami tarły o tarcze - w hamulcach
hydraulicznych to zawsze większy problem niż w
mechanicznich, były krótkotrwałe problemy z
cofnięciem tłoków, ale na szczęście udało się to
zrobić, przed wyjazdem miałem z tymi
hamulcami niezłe problemy, tutaj odpukać
zachowywały się niemal wzorowo. Nad Lago di
Lugano w stronę szwajcarskiej granicy prowadzi
bardzo wąska droga (tylko po jednym wąskim
pasie w każdym kierunku) i akurat trafił się na
niej wypadek, który spowodował
wielokilometrowy korek, tak więc jechaliśmy
mijając setki samochodów, do Lugano, gdzie
droga się poszerzyła docieramy z ulgą. Krótka
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przerwa na parę fotek w tym bardzo ładnie
wkomponowanym w góry i jezioro mieście - i
ruszamy dalej. Wyjazd z miasta też fatalny -
akurat to godziny szczytu i znowu wiele
kilometrów jedziemy w korku, dopiero przed
włoską granicą się uspokaja, my jedziemy po
szwajcarskiej stronie i kawałek dalej rozbijamy
się na polu pod lasem, czekając z utęsknieniem
jak słońce schowa się za góry by trochę się
ochłodziło ;))

XI dzień - Purasca - [I] - Luino - Sesto Calende
- Borgomanero - Biella - Ivrea, DST 155,7 km -
AVS 21,3 km/h - MAX 55,4 km/h - ALT 1236 m

Rano szybko powracamy do Włoch zaliczając
małą ściankę, po czym zjeżdżamy nad wielkie
Laggo Maggiore, wzdłuż którego będziemy
podróżować kolejne 50km. Jako, że pogoda dalej
jest upalna robimy sobie postój na przepranie
rzeczy. Jezioro ładne, ale tylko pierwszy kawałek
jazdy jest widowiskowy, później droga coraz
częściej odbija w głąb lądu, na większy postój
stajemy dopiero na jego końcu w Sesto Calende.
Tutaj kończymy przygodę z całą serią jezior

charakterystycznych dla podnóża Alp i raczej
nudnymi drogami kontynuujemy jazdę w
kierunku Bielli. Jest troszkę górek, kawałek
przejechaliśmy ekspresówką; w dość sporej Bielli
robimy kolejny postój, już trochę zmęczeni
upałem.

Za Biellą jedyny dzisiaj większy podjazd -
wjeżdżamy na niewielki masyw między Biellą a
Ivreą (niecałe 600m), jazda po południu (do tego
podjazd w lesie) jest dużo przyjemniejsza niż w
środku dnia, sprawnie wjeżdżamy na szczyt, na
zjeździe można obserwować dość rozległe
widoki, bo po tej stronie nie ma lasu, a przed
nami długa równina, która zaczyna się za Ivreą
stanowiącą taką swoistą bramę w Alpy. Szybko
zjeżdżamy do miasta, na noc rozbijamy się w
opuszczonym sadzie, kawałek na północ od Ivrei.

XII dzień - Ivrea - Chatillon - Breuil-Cervinia
(2001m) - Bontadini (3041m), DST 78,8 km -
AVS 11,6 km/h - MAX 39,8 km/h - ALT 3000 m

Plan na dziś mamy już mocno ambitny - czyli
dotarcie do Cervinii, a tam (w zależności od
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panujących warunków) dalej do góry. Startujemy
z poziomu zaledwie ok. 200m, czeka nas więc
cały dzień jazdy tylko w górę. Pierwsze kilometry
to wjazd w malowniczą dolinę Aosty (na jej
straży stoi wspaniała forteca w Bard), niestety
silny przeciwny wiatr jazdy nam nie ułatwia. Po
drodze tankuję jeszcze paliwo do kuchenki,
zaliczamy dłuższy podjazd na ok. 550m, w
Chatillonie robimy zakupy, ze względu na bardzo
ograniczoną ilość wolnego miejsca musimy się
nieźle nakombinować by załadować tyle jedzenia
by nam starczyło na przynajmniej dwudniową
przeprawę przez góry. Za Chatillonem
rozpoczyna się już właściwy podjazd do Cervinii,
który miałem okazję zaliczać w zeszłym roku.
Jakiś super-ciężki nie jest, ale do łatwych też się
nie zalicza, takie duże przewyższenie zawsze robi
swoje. Wiatr w tej pobocznej dolinie już mamy
korzystny, początkowo dobra pogoda zaczyna się
niestety psuć w miarę jak coraz wyżej
wjeżdżamy. Powyżej 1700m wisi już sporo
ciemnych chmur i widać, że z przeprawą przez
główną grań Alp mogą być spore problemy.

Do Cervinii docieramy już mocno zmęczeni,
podczas odpoczynku popaduje mały deszcz, jest
też coraz chłodniej. Decydujemy się ruszyć w
górę, w razie załamania pogody postanawiamy
się rozbić gdzieś na szlaku. Terenowy podjazd na
Theodulpass jest bardzo ciężki, odcinków
poniżej 10% co kot napłakał; jeszcze tak do
2500m walczymy podjeżdżając większość trasy,
powyżej tej granicy zmęczenie całodziennym
podjazdem bierze górę i głównie pchamy. Na
owych 2500m, w okolicach większej stacji
narciarskiej przeczekujemy gwałtowniejszy
deszcz i już ciepło ubrani ruszamy w górę. W
sumie teraz - jadąc na rowerze górskim
podjechałem tej trasy sporo mniej niż w zeszłym
roku na trekingu na oponach 28mm; to jednak
pokazuje jak istotna jest waga roweru na tak
ostrych nachyleniach z jakimi tutaj mamy do
czynienia, różnica rzędu 8-10kg to już spora
przepaść, a teraz przecież do góry ładujemy się z
całym bagażem.

Wraz z większą wysokością warunki
pogodowe robią się coraz trudniejsze, przede
wszystkim zaczyna mocno wiać, temperatura
poniżej 10'C, do tego na naszej trasie pojawia się

kilka większych pól śniegu, przez które
przeprawy wysysają z nas sporo sił. Już bardzo
zmęczeni docieramy na wysokość 3040m, gdzie
znajduje się narciarska restauracyjka i stacja
wyciągu. Jasne staje się, że w tych warunkach
dziś już na Theodull nie damy rady się dostać, a
z kolei rozstawianie namiotów na wysokości
3000m, przy huraganowym wietrze i na
kamieniach zupełnie nam się nie uśmiechało.
Dokładnie sprawdzamy otaczający nas teren - i
udaje nam się znaleźć otwarte drzwi do
malutkiej kapliczki, gdzie trzymane jest obecnie
wyposażenie do znakowania tras narciarskich;
bardzo wąsko, ale za to nie ma wiatru. Kolejna
faza poszukiwań daje pełny sukces - udało mi się
znaleźć otwarte boczne drzwi do stacji wyciągu
narciarskiego, dzięki czemu mamy do dyspozycji
całą stację, jest nawet ciepła woda w kranie i
oświetlenie, nawet i telewizor. Jedyne co nam
przeszkadzało to zimno, nawet za grubymi
murami jest 7-8'C, a na dworze temperatura
oscyluje już koło 0-3'C, wieje jak diabli i jeszcze
pada deszcz; więc prawdziwe szczęście że udało
nam się znaleźć tak doskonałą miejscówkę.
Wysokie góry pokazały, że z nimi żartów nie ma,
nawet w lipcu można tu trafić na tak fatalne
warunki.

XIII dzień - Bontadini - Theodulpass (3301m)
- [CH] - Trockener Steg (2939m) - Schwarzee
(2583m) - Zermatt - Tasch, DST 33,2 km - AVS
11 km/h - MAX 49,5 km/h - ALT 587 m

Rano niestety pogoda nic się nie poprawia,
dalej wieje i leje, temperatura 3'C - i zaczynamy
się poważnie zastanawiać czy w tych warunkach
jest sens ryzykować przeprawę po lodowcu, nie
mamy pojęcia w jakim stanie jest śnieg na
lodowcu, czy nie trzeba będzie iść po kolana w
śniegu. Ale rezygnacja z tej przeprawy
oznaczałaby potężną stratę czasu, bo trzeba by
pojechać przez Wielkiego Bernarda, nadrabiając
prawie 300km i 2000m w pionie. Dlatego
decydujemy się trochę poczekać na poprawę
pogody. Znudzony odpalam komputer na stacji,
który jak wczoraj sprawdziliśmy nie miał
połączenia z internetem i przeglądając programy
orientuję się, że działa w lokalnym intranecie, w
którym jest dostęp do bardzo dokładnej,
godzinowej prognozy pogody dla wszystkich
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miejsc w ogromnym kompleksie narciarskim
Cervinia-Zermatt. I tutaj się pojawia nadzieja - w
drugiej części dnia zapowiadają wyraźne
przejaśnienia. To daje nam motywację do
działania - momentalnie odżywamy i szykujemy
się na trasę, ubierając wszystko co mamy na
siebie, ja idę w kalesonach przeznaczonych na
biwak i nogawkach jednocześnie, natomiast
Rafał zrobił sobie ze znalezionego worka na
śmieci ochraniacze przeciwwietrzne, które taśmą
klejącą przymocował do nóg ;))

A wiało potężnie, z wielkim wysiłkiem
pokonujemy bardzo ostre podejście pod
Theodul, walcząc z 30% nachyleniem i licznymi
płatami śniegu. Kawałek przed przełęczą jest
ostra ściana ze śniegiem - zostawiamy rowery i
idziemy na górę zobaczyć w jakim stanie jest
lodowiec po szwajcarskiej stronie, czy jest sens
męczyć się i wciągać rowery. Ku naszej wielkiej
radości - lodowiec jest w doskonałym stanie,
raki, które niepotrzebnie targaliśmy całą
wyprawę - nie będą potrzebne; do tego zza
chmur zaczyna przeglądać słońce, teraz już
wierzymy, że uda nam się sforsować główną grań
Alp. Co to jest wiatr - widać dopiero na samej
przełęczy, powstawały tam tak mocne
zawirowania wiatru, że z wielkim trudem
byliśmy w stanie iść, a zrobienie triumfalnych
fotek z podniesionym nad głową rowerem
wymagało kilku prób, bo nie sposób było się
utrzymać w pionie.

Myśleliśmy, że na znacznie lepiej osłoniętym
lodowcu przestanie tak wiać - ale było niewiele
lepiej, przez całą przeprawę wiało jak cholera.
Niemniej zupełnie się przejaśniło, słońce
oświetliło wspaniałe szczyty, a jako że rejon
Zermatt należy do najpiękniejszych miejsc Alp -
mieliśmy wspaniałą krajobrazową ucztę. Mały
Matterhorn, Breithorn widzieliśmy jak na dłoni,
a prawdziwą kulminacją było pojawienie się
niesamowitej piramidy Matterhornu - jednej z
najpiękniejszych gór świata, tak często
schowanej w chmurach; a do tego my
widzieliśmy ją z poziomu lodowca, w
promieniach słońca odbijającego się od śniegu.
Dla takich właśnie widoków - warto było się tak
męczyć zdobywając Theodul, takie chwile zostają
w pamięci na zawsze.

Lodowiec kończy się przy stacji Trockener
Steg (2939m), która leży u jego stóp, jest tu
wielki parking na którym stoi wiele
nowoczesnych ratraków przeznaczonych do
utrzymywania tras narciarskich, my dzięki temu
mamy jaką-taką odsłonę przed wiatrem na
zasłużonym postoju. po tej morderczej
przeprawie. Z Trockener już można normalnie
jechać, dochodzi tu kilka dróg. Ale w ich
plątaninie ciężko się połapać, to zanikają, to
przechodzą w kamieniste, nieprzejezdne single,
często z góry wydaje się że droga będzie
przejezdna, ale z bliska wygląda to już gorzej.
Tak więc tak nieco lawirując i szukając dróg, w
większości jadąc, chwilkami prowadząc
przedostajemy się z Trockener do stacji
Schwarzsee (2583m), zaliczając w końcówce
ostry podjazd. Ale ze Schwarzsee jest już
elegancki szlak rowerowy, po prostu
fenomenalny widokowo - prowadzi u samych
stóp Matterhornu, który cały czas widać jak na
dłoni; ma do tego ładnych parę km, więc górę
można obejrzeć nie tylko z tej najbardziej znanej
strony, ale także i z południowego-zachodu. Do
tego szlak wygodny, kamienisty szuter, w pełni
przejezdny; bardzo przyjemny do jazdy. Zjazd
bardzo długi, bo aż do samego Zermatt (na ok.
1800m przechodzi już w wąziutki asfalt) -
wspaniała nagroda za to że nie wymiękliśmy
przy fatalnych warunkach na Theodulu. W
Zermatt fundujemy sobie porządny obiad w
McDonaldzie; miasteczko, choć to klasyczny
ekskluzywny kurort ciekawe - bo obowiązuje tu
zakaz ruchu samochodów, jedynie nieliczni mają
specjalne przepustki, a turyści chodzą pieszo lub
jeżdżą elektrycznymi taksówkami lub powozami
konnymi. My zjeżdżamy jeszcze kawałek do Tash
(tu należy zostawiać samochody w drodze do
Zermatt) i rozbijamy się na noc na skraju lasu.

XIV dzień - Tash - Visp - Brig - Gletsh -
Furkapass (2436m) - Realp, DST 110,9 km -
AVS 17,9 km/h - MAX 58,9 km/h - ALT 2063 m

Dziś czekają nas porządne góry - ale tym
razem w wydaniu asfaltowym, naszym celem jest
słynna przełęcz Furka. Początek elegancki - czyli
długi zjazd doliną Zermatt. Podobnie jak w
zeszłym roku, gdy tędy jechałem - wiatr
zmienny, w górnej części doliny w plecy, a w



125

dolnej - mocno w twarz. Niemniej nachylenie
robi swoje - i sprawnie docieramy do Visp, tutaj
ku naszej uldze okazuje się, że mocno wieje w
górę doliny Rodanu, gdzie mamy jechać, a w tym
rejonie Alp wiatr potrafi mocno dać popalić.
Dziś niedziela - więc obawialiśmy co z zakupami,
bo nasze zapasy po przeprawie lodowcem były
na ukończeniu. Markety jak się tego obawialiśmy
- wszystkie pozamykane, ale na szczęście udało
nam się znaleźć dobrze zaopatrzoną stację, gdzie
można było dostać nawet chleb czy makaron,
choć oczywiście drożej.

Do góry jedzie się elegancko - ale tylko do
czasu, na wysokości ok. 1200m powtarza się
sytuacja z rana - i w górnej części doliny Rodanu
zaczyna nam mocno wiać w twarz. Nie dość że
spowalniało to mocno, to jeszcze był to zimny,
bardzo nieprzyjemny wiatr. Naszarpaliśmy się
nieźle do Ulrichen, gdzie stajemy na odpoczynek
wśród charakterystycznych drewnianych domów,
dalej na mniej odkrytym terenie było już nieco
lepiej. W Oberwaldzie mamy okazję oglądać
słynny Dampfbahn - kolejkę parową, która jedzie
pod Furką starą, zębatą trasą kolejową (nowa
wjeżdża w tunel już w Oberwaldzie, stara
dopiero na ok. 2100m). Widok robi wrażenie, a

każdego ekologa przyprawia o palpitacje, bo z
komina ciuchci wydobywa się długi czarny dym,
który długo wisi w powietrzu; do tego
maszynista pary nie oszczędzał i co rusz gwizdał
tak głośno że uszy można było zatykać;)) Ale
pasażerów to zupełnie nie zraża, bo trasa kolejki
jest wspaniała widokowo, Szwajcarzy są bez
wątpienia największymi mistrzami w budowie
niesamowitych linii kolejowych, aż się nie chce
wierzyć, że kolej dociera tam, gdzie droga
prowadzi po zboczu całą serią serpentyn.

Na pierwszej części podjazdu wyłania się
przed nami ściana serpentyn prowadząca na
Grimsel, której koniec tonie we mgle; gdy
dojeżdżamy do Gletsh - mamy już wspaniały
widok na całą doliną, co ciekawe na sporo
wyższej od Grimsel Furce - mgły i chmur nie ma.
Odpoczęliśmy sobie trochę, po czym ruszamy na
przełęcz - wiatr zmienny, w zależności od
kierunku serpentyny, ale tym razem więcej nam
pomaga. Większy postój robimy jeszcze przy
końcu podjazdu by obejrzeć sam lodowiec z
którego wypływa Rodan serią wodospadów.
Stamtąd mamy już rzut beretem na przełęcz,
ciepło się ubieramy - i ruszamy w dół. Zjazd
zdecydowanie nieprzyjemny, cały czas mocno
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wiało i trzeba było uważać, bo potrafiło
porządnie rzucić rowerem, a droga z Furki często
prowadzi nad samą przepaścią, nieraz bez
barierek ;))

Na dole w Realp temperatura była niższa niż
na samej przełęczy (zaledwie 7-8'C), na noc
rozbijamy się na łące kawałek za miasteczkiem i
szybko wskakujemy do śpiworów żeby się
rozgrzać.

XV dzień - Realp - Andermatt - Pass Maighels
(2422m) - Sedrun (1334m) - Uaul da Crestas
(1631m) - Disentis - St. Martin, DST 80,3 km -
AVS 11,8 km/h - MAX 63,6 km/h - ALT 2444 m

Po wczorajszym asfaltowym dniu - dziś
koniec taryfy ulgowej, wracamy w teren i to od
razu z grubej rury - na pierwszy ogień idzie
podjazd na mierzącą 2422m przełęcz Maighels.
Pogoda z rana - do niczego, zimno (7'C) i pada
deszcz, chcąc, niechcąc ruszamy w trasę. W
Andermatt wreszcie pierwszy od Chatillonu
market w którym robimy większe zakupy. Czasu
nie straciliśmy - bo w międzyczasie elegancko i
bardzo szybko się przejaśniło, tak więc w teren
wjeżdżamy już w słońcu. Podjazd wymagający,
od razu łapie mocne nachylenie, niemniej przez
pierwszą część trasy prowadzi wygodna szutrowa

droga, w ten sposób docieramy na 2000m, tam
niestety jazda się kończy - i już do końca trzeba
wpychać.

Przełęcz bardzo ładna, wciśnięta między
piękne, częściowo jeszcze ośnieżone szczyty, są
tam też dodające uroku malownicze jeziorka. W
dół po singlu w zdecydowanej większości dajemy
radę jechać, zjazd również piękny - po soczyście
zielonych alpejskich łąkach; i ta zupełna pustka
w otoczeniu majestatycznych gór! Trzeba
przecinać mnóstwo mniejszych i większych
strumyczków, szutrówka pojawia się na ok.
2200m i dało się nią jechać naprawdę szybko,
nawet pod 50km/h; na ok. 1700m na krótko
wjeżdżamy na szosę zjeżdżającą z Oberalp, po
czym odbijamy naszym szlakiem w bok, jadąc
równolegle do szosy. Takie szlaki mają swoje
plusy i minusy - z jednej strony dużo ładniejsze
od szosy, ale z drugiej - mocno interwałowe, jest
tu masa podjazdów, która powoduje że coś co
jest w teorii zjazdem - wymaga jednak wiele
wysiłku, w ten sposób jadąc do Disentis,
musieliśmy zaliczyć całkiem spory podjazd aż na
ponad 1600m. Zjazd z tej góry do Disentis
niesłychanie urozmaicony - asfalt, szuter, jazda
na przełaj po polu, wreszcie ciasny singielek w
gęstym lesie, a przed samym Disentis jeszcze
spory podjazd z poziomu rzeki do miasta.
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Tam wreszcie zasłużony odpoczynek - a po
nim znowu taki pseudo-zjazd w dół doliny, na
którym pewnie ze 200m w górę musieliśmy
zaliczyć, co pod koniec dnia robi się już
irytujące. A pod koniec czekał nas jeszcze
wymagający podjazd terenem do St. Martin, w
większości szutrowymi serpentynami w lesie. Już
nieźle zmordowani całodniowym "tyraniem" w
górzystym terenie nabieramy w St. Martin wody
i jedziemy jeszcze kawałek do góry, na ok. 1400m
udaje nam się znaleźć elegancką miejscówkę, na
równej trawce, przed taką klasyczną alpejską
szopą, widok "z okna" mamy piękny.

XVI dzień - St. Martin - Alp Nova (2078m) -
Lumbrein - Vals - Tomulpass (2414m) - Safien
Platz, DST 72,4 km - AVS 10,9 km/h - MAX

56,5 km/h - ALT 2501 m

Na samym starcie od razu ruszamy pod górę,
na przełęcz Alp Nova - początkowo jest jeszcze
trochę asfaltu, po czym droga przechodzi w
niezły szuter - więc jazda idzie bardzo sprawnie.
Przełęcz zupełnie inna od wczorajszego
skalistego Maighelsu - tutaj jedziemy pięknymi,
zielonymi łąkami alpejskimi, choć oczywiście w
tle widać wiele szczytów. Na ok. 2000m kończy
się droga i krótki kawałek jedzie się po prostu
trawą po łące, po symbolicznym singlu, niestety
trawa jest nieźle rozmoknięta i zrobiło się trochę
błota, które znacznie utrudniało jazdę. Niemniej
był to tylko krótki kawałek, jeszcze przed
przełęczą wraca szutrówka, która prowadzi nas
też w dół. Zjazd nieco kombinowany, było też
trochę podjazdu i singielków by przerzucić się do
drugiej części doliny, gdzie leżało Lumbrein. A
miasteczko bardzo ciekawie położone - na skraju
wysokiego klifu, robimy sobie tutaj pod małym
sklepikiem dłuższy postój.

Z Lumbrein zjazd na sam dół doliny, później
jeszcze znowu ostry podjazd w dół i wreszcie
dłuższy zjazd (sporo lasu) do Uors. Tutaj
Rafałowi zaczęły mocniej szwankować hamulce,
które trudno było poprawnie ustawić i miały
tendencję do regularnego przycierania o koło,
upierdliwie się to ustawia. Z Uors jedziemy
asfaltem do ładnego miasteczka Vals, którego
znakiem firmowy są dachy większości budynków
- niemal wszystkie pokryte charakterystycznym

kamiennym gontem. Doskonale to widać z
terenowych serpentyn podjazdu na Tomulepass,
którymi się wkrótce wspinamy. Podjazd
wymagający, duże nachylenia, dało się jechać tak
do jakiś 1950m, wyżej już głównie z buta,
niemniej były fragmenty, gdzie dało się wsiąść na
rower. To nasz kolejny piękny podjazd, powyżej
2000m jest większe wypłaszczenie, mija się
ładnie wkomponowane w góry jezioro. Niemniej
wysokość robi swoje - ponad 2400m i ze 400m
wpychania daje nieźle w kość, na przełęczy
meldujemy się z dużą ulgą. Specjalnych złudzeń
co do zjazdu nie mieliśmy, patrząc na ostro
opadający profil wysokościowy było niemal
pewne, że skończy się na sprowadzaniu;
tymczasem miła niespodzianka - zjazd okazał się
w całości przejezdny, co więcej był to chyba
najciekawszy terenowy zjazd wyjazdu. Bardzo
wymagający, z potężnymi nachyleniami (nawet
powyżej 20%), nawierzchnia też niełatwa -
sypkie kamienie, bloki skalne; jednym słowem -
piękny kawałek terenu, do tego bardzo długi;
hamulce tu nie próżnowały ;)) . Zjazd (w
końcówce już lepszymi drogami) doprowadza
nas na dół doliny na ok. 1700m - i stąd już
wygodną szutrową drogą (po której kursują
autobusy) docieramy do Safien Platz, nocujemy
w okolicach rzeki, kawałek za miasteczkiem.

XVII dzień - XVII dzień - Safien Platz -
Glasspass (1845m) - Thusis - Tiefencastel -

Julierpass (2284m) - Silvaplana, DST 76,9 km -
AVS 13,7 km/h - MAX 78,9 km/h - ALT 2198 m

Z Safien Platz od razu ruszamy bardzo ostro
w górę, na przełęcz Glasspass prowadzi wąziutka
ścieżka, trawersując bardzo ostre zbocze
(przechodzi się też przez spektakularną półkę
skalną). O jeździe w górę nie ma tu mowy, nawet
w dół nie jest to łatwe, niemniej w górnej części
mijało nas paru rowerzystów zjeżdżających tą
trasą. Podejście bardzo męczące ze względu na
nachylenie - niemniej pokonywane na samym
początku dnia, więc poszło bardzo sprawnie, na
ok. 1750m można już normalnie jechać - i
szybko wjeżdżamy na przełęcz. Na zjeździe się
zgubiliśmy, w małym miasteczku robiłem jeszcze
zdjęcie, Rafał myślał że już pojechałem więc
ruszył w dół, ja z kolei nie wiedziałem czy jest u
góry czy na dole. A jako, że mój telefon od
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niemal początku wyprawy był nieczynny, do tego
telefon Rafała akurat dziś wymagał doładowania
na konto - więc sytuacja groziła poważniejszym
zagubieniem. Na szczęście na samym dole, w
większym mieście Thusis odnajdujemy się. W
Thusis udaje się też doładować telefon Rafała
dzwoniąc z budki na monety (tak, tak - istnieją
jeszcze takie i to w samej Szwajcarii! ) do Polski,
robimy też duże zakupy i ruszamy dalej.

Jako, że dalszy szlak terenowy w tym rejonie
prowadził z grubsza wzdłuż szosy, nie zaliczając
przy tym żadnej większej przełęczy, jedynie masę
mniejszych górek - postanowiliśmy do Sankt
Moritz pojechać szosą. Jak dobry był to pomysł
przekonaliśmy się kawałek za Tiefencastel, gdy
słońce zaczęło prażyć niemiłosiernie,
temperatura wzrosła do 37'C, co na podjeździe o
nachyleniu koło 8-10% dawało już nieźle

popalić, w terenie by nas wymordowało
niewąsko. Podjazd na Julierpass jest bardzo długi
- i co za tym idzie w miarę łagodny, najostrzej
jest na samym początku i oczywiście w
końcówce, ma taką tarasową budowę z kilkoma
parukilometrowymi wypłaszczeniami. Duży
postój robimy za jeziorem zaporowym
Marmorera w miejscowości Bivio, wcinając lody
i zimne jogurty.

Z Bivio już ostrzejsza końcówka na przełęcz,
ale to i druga część dnia - więc i prażyć już
przestało, bez problemów docieramy na szczyt.
Zjazd z Julierpass - niesamowity, najszybszy na
wyprawie, spora część z wiatrem w plecy,
wielokrotnie powyżej 60km/h, blisko nawet
80km/h. W Silvaplana kierujemy się nad jezioro
Silvaplanersee, jezior w rejoie Sankt Moritz jest
kilka, połączonych ze sobą, a otoczonych
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pięknymi szczytami. Nad jeziorem jest ścieżka
rowerowa, my odbijamy od niej kawałek w bok
po łące i rozbijamy się pod lasem, obserwując
piękny zachód słońca nad jeziorem.

XVIII dzień - Silvaplana - Sankt Moritz - La
Punt - Pass Chaschauna (2694m) - [I] - Livigno
- [CH] - Punt la Drossa - Ofenpass (2149m) -
Tschierv, DST 80,1 km - AVS 16,4 km/h - MAX

68,9 km/h - ALT 1640 m

Jako, że ciągle wahaliśmy się nad różnymi
wariantami powrotu do Polski - postanawiamy
korzystając z przejazdu przez większe miasto
znaleźć dostęp do internetu i podjąć decyzję.
Szybko dojeżdżamy do Sankt Moritz, znalezienie
kafejki internetowej zajęło nam już trochę czasu
(coraz z tym gorzej w czasach mobilnego
internetu). Po dłuższym rozpatrywaniu

rozmaitych wariantów - decydujemy się na
zakup biletów na samolot z włoskiego Bergamo,
wyszło drożej o jakieś 100-150zł, ale za to o
niebo wygodniej od długiej podróży koleją.

Po tym krótka rundka po kurorcie Sankt
Moritz - i ruszamy w dół doliny Innu do La
Punt. Zasuwało się aż miło - z mocnym wiatrem
w plecy, niemal cały czas powyżej 30km/h.
Niemniej kawałek był dość krótki - w La Punt
odbijamy w stronę ogromnej ściany gór, na którą
będziemy się zaraz wspinać - bo czekał nas
ostatni terenowy gigant na naszej trasie czyli
Pass Chaschauna. Teren zaczyna się już na
samym początku, leśną szutrową drogą wjeżdża
się na wysokość 2200m, podjazd wymagający,
szczególnie końcówka przed małym
schroniskiem/domkiem alpejskim - ze ścianą
pod 20% po sypkich kamyczkach. Tutaj robimy
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większy postój podziwiając szeroką panoramę
tego co nas czeka - bo wycięte w zboczu
serpentyny Chaschauny widać już z daleka;
widok ten nie pozostawia złudzeń co do
możliwości wjechania ;)) Ale dojazd pod ostatnią
ścianę przejezdny i piękny - długi odcinek
zupełnie pustymi alpejskimi łąkami.

Podejście mordercze - ściana w okolicach 30-
35%, już nawet chwilami nogi się ślizgają,
niemniej dzięki temu nachyleniu zdobywa się
wysokość bardzo szybko. Na samej przełęczy
spotykamy dwie francuskie rowerzystki, również
na góralach z bagażami, robimy wspólne fotki -
po czym ruszamy na wspaniały zjazd od Livigno.
Pierwszy krótki kawałeczek to wymagający
kamienisty singiel do położonego na ok. 2600m
rifuggio, niżej jest już wygodniejsza szutrowa
droga, ale potężnie nachylona, w górnej części
rzadko poniżej 15% spada, na zjeździe trzeba
było uważać, bo przy hamowaniu już nam
rowerami obracało. Taki ostry zjazd jest na dół
doliny, na ok. 2100m, dalej szlak jest już
wygodniejszy i dużo łagodniejszy, szybko
kierujemy się w stronę Livigno - jednego z
najpopularniejszych miejsc do jazdy MTB, to
jedno z nielicznych miejsc w Alpach, gdzie
rowery MTB spotyka się dużo częściej od
szosowych. Zadowoleni z pokonania ostatniej
wielkiej terenowej góry wyjazdu robimy sobie
tutaj większy postój, idziemy do kawiarni na
lody, robimy też krótką rundkę po tym
nastawionym na turystów (setki sklepów, strefa
wolnocłowa) miasteczku.

Wyjeżdżamy z Livigno w stronę szwajcarskiej
granicy, jadąc ładnych kilka km nad wielkim
zaporowym jeziorem Lago di Livigno. Na
granicy szwajcarsko-włoskiej jest tutaj długi
tunel (3,5km) - bardzo nietypowy, bo tak wąski,
że ruch jest tylko jednokierunkowy. Z tego
powodu oczywiście obowiązuje zakaz jazdy
rowerem, a że jest tu przy okazji posterunek
graniczny (Szwajcaria nie jest w UE i na wielu
granicach są normalne kontrole) - nie ma mowy
by wjechać "na lewo". Musieliśmy więc czekać
ponad godzinę na autobus, kosztowało nas to
koło 30zł, ale zero problemów z zabraniem
rowerów - kierowca od razu sam otwiera
bagażnik, nic się nie czepiając. Po drugiej stronie

tunelu leciutko zaczyna pokapywać, a na
zachodzie widzimy zbierające się ciemne
chmury. Więc szybko ruszamy w górę na
Ofenpass, podjazd z tej strony łagodny, tak do
wysokości ok. 2000m jechało się
nadspodziewanie łatwo i szybko, dopiero
końcówka nieco bardziej wymagająca. Na
przełęczy długo nie zabawiliśmy - szybko
zjeżdżamy do Tschiervu (od tej strony przełęcz
sporo trudniejsza, co zaowocowało sporymi
prędkościami na zjeździe), tam pod znajomym
kościółkiem nabieramy wody (byliśmy już tutaj 5
dnia wyprawy) - i na skarpie w lesie rozstawiamy
namioty, jak się okazało - burza przeleciała
bokiem.

XIX dzień - Tschierv - Santa Maria - Umbrail
Pass (2503m) - [I] - Passo dello Stelvio

(2758m) - Riffugio Pirovano (3021m) - Prato -
Merano - Ora - Egna, DST 160,5 km - AVS 19,1

km/h - MAX 63,2 km/h - ALT 2044 m

Choć terenową część wyprawy zakończyliśmy
wczoraj - to na koniec czekał nas jeszcze jeden,
bardzo mocny górski akcent - czyli podjazd na
jedną z najsłynniejszych alpejskich przełęczy -
legendarne Passo Stelvio. Na starcie - szybko
zjeżdżamy z Tschiervu do urokliwego Santa
Maria, tutaj krótkie zakupy w małym markecie -
i rozpoczynamy podjazd. Jedziemy nietypowym
"trzecim" wariantem podjazdu na Stelvio - czyli
trasą od strony Umbrail. Podjazd od samego
początku wymagający, długo trzyma tak 8-10%,
dopiero nieco wyżej nieco łagodnieje. Właśnie w
tej środkowej części podjazdu występuje rzadko
spotykana na normalnych szosach ciekawostka -
czyli parukilometrowy odcinek szutru. Ale jest to
szuter bardzo gładki i Szwajcarzy naprawdę
potrafią go utrzymywać w dobrym stanie, wiec
jedzie się po tym niemal tak samo wygodnie jak
po szosie. Szuter kończy się na ok. 1900m, tutaj
powoli wyjeżdżamy nad granicę lasu - widać
doskonale długą serię serpentyn prowadzącą na
Umbrail, końcowa część podjazdu znowu nieźle
daje w kość.

Na Umbrail robimy dłuższy postój, warunki
są doskonałe - słonecznie, ale też i nie za ciepło;
wjeżdżamy do Włoch, ostatecznie żegnając się z
piękną Szwajcarią - i sprawnie pokonujemy
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końcowe kilometry podjazdu na Stelvio. W
samej końcówce - zmieniono nieco drogę, gdy
byłem tutaj w 2008 roku prowadziła pod samymi
skałami wśród wysokich zwałów śniegu, teraz
puszczono ją bardziej na południe,
prawdopodobnie właśnie ze względu na to by
uniknąć kłopotów z częstym zasypywaniem
śniegiem.

Na przełęczy - istny jarmark, straganów i
sklepów całe masy, podobnie jak i turystów, co
chwilę dojeżdżają jacyś ludzie na rowerach,
motorach, samochodami itd.; trochę to psuje
wrażenia. Jako, że byłem na rowerze górskim -
postanowiłem jeszcze podjechać kawałek wyżej
terenem - do Riffugio Pirovano. Rafałowi już się
nie chciało tam pchać, więc mogłem pod jego
nadzorem zostawić bagaże i ruszyć w górę na
lekko. Początek podjazdu bardzo ostry, jest
ścianka zdrowo ponad 20%, tutaj od razu czuje
się jak kluczową sprawą na wielkich
nachyleniach jest waga, niby tylko te 7-8kg
mniej, ale to już wyraźna różnica pozwalająca
wjechać na takie nachylenie. Niemniej był krótki

kawałeczek na którym musiałem podprowadzić.
U góry natomiast wrogiem nie było nachylenie -
tylko potężny wiatr, który dosłownie zmiatał z
drogi, która w drugiej części prowadzi po grani.
Pod riffugio warto pojechać także ze względu na
widoki - leży u samych stóp lodowca, nawet byli
na nim jeszcze narciarze. Ale ze względu na ten
bardzo silny wiatr zabawiłem tu tylko chwilkę - i
zjechałem z powrotem na Stelvio.

Z przełęczy zjeżdżamy przepięknym zjazdem
w stronę Prato - to bez wątpienia jedna z
najpiękniejszych dróg w Alpach, ponad 50
"harpinów" na niesamowitych serpentynach -
całą ową ścianę serpentyn widać jak na dłoni, do
tego po wschodniej stronie mamy lodowiec
spływający w dół doliny; tego nie da się dobrze
opisać - to trzeba zobaczyć! Zjazd do tego bardzo
długi, bo z 2700m na niecałe 1000m. Tutaj
niestety kończą się dla nas dobre wiadomości -
okazuje się, że doliną Adygi mocno wieje na
zachód, a więc będziemy mieli wiatr prosto w
twarz. Ponieważ podobnie było w 2008 i po paru
kilometrach w dół doliny wiatr zmienił kierunek
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o 180 stopni - łudziłem się że może i teraz tak
będzie, że w dolnych partiach doliny wieje
inaczej; ale nic z tych pobożnych życzeń nie
wyszło - całe ponad 40km do Merano jechaliśmy
pod mocny wiatr, oczywiście jest tu też sporo w
dół, co szczególnie w końcówce nam wyraźne
pomagało. W pięknym Merano odpoczywamy w
parku, po czym płaską drogą jedziemy do
Bolzano, na tym kawałku na szczęście wiatr
przycichł - by włączyć się znowu na samą
końcówkę za Bolzano. Nocujemy kawałek za
Orą, trafiła się elegancka miejscówka w sadzie
jabłkowym ;)

XX dzień - Egna - Trydent - Riva del Garda -
Salo - Brescia - Coccaglio - Bergamo, DST
212,8 km - AVS 23,1 km/h - MAX 59,5 km/h -

ALT 939 m

Dzisiaj czekał nas już tylko długi dzień
przerzutowy na lotnisko w Bergamo, ruszamy
bardzo wcześnie rano, by zdążyć przed
zmrokiem. Okazało się, że od wczoraj wiatr
zmienił kierunek, więc na trasie do Trydentu
nam wyraźnie pomagał. W pięknym centrum
miasta, na reprezentacyjnym placu robimy
dłuższy postój, w międzyczasie szybko psuje się
pogoda, gdy wyjeżdżamy spod marketu w
Rovereto - już porządnie leje. Jako, że mieliśmy
do przejechania bardzo długi dystans - nie było
czasu na przeczekiwanie i musimy jechać. Na
odcinku nad Gardę lunęło potężnie, chwilami
już zalewało oczy, a na szybkim zjeździe nad
samo jezioro przy prędkości koło 50km/h krople
deszczu siekły po twarzy jakby to był grad. Gdy
pierwszy raz docieraliśmy do Riva del Garda
mieliśmy wspaniałą pogodę - teraz docieramy tu
mocno przemoczeni a widoki chowają się w
chmurach.

Ale była to typowa burza - bardzo
intensywna, więc i krótka, gdy wyjeżdżamy z
Riva del Garda już wychodzi słońce. Droga z
Rivy do Salo - to wielokilometrowy ciąg tuneli,
którymi w sumie przejechaliśmy pewnie ponad
20km, pierwsze są z zakazem dla rowerów.
Droga prowadzi tu nad samą taflą jeziora do
którego opadają pionowe masywy skalne, więc
nie sposób było jej inaczej poprowadzić. Podczas
odpoczynku na nadmorskim deptaku w Salo -

jest już gorąco, pod 30'C; tutaj ostatecznie
żegnamy się z bardzo malowniczą Gardą.

Dalsza część trasy - mało atrakcyjna, po
prostu długi odcinek na przejechanie, wiele po
mocno zurbanizowanych terenach, z
niesamowitą plątaniną dróg, z 10km
przejechaliśmy w sumie autostradami, bo za
dużo trzeba by nadkładać, a na naszych mapach
autostrady niepłatne były zaznaczane jako
zwykłe drogi. Nocleg - do niczego, spaliśmy tam
gdzie już dwa razy w Bergamo spałem, ale o tej
porze roku było tu goła ziemia (zebrane plony z
pól), tuż koło autostrady i lotniska; do tego
zaatakowały nas jeszcze setki krwiożerczych
meszek ;))

Powrót przebiegł bezproblemowo - sprawnie
zapakowaliśmy rowery, które doleciały bez
przeszkód do Modlina; tam parę kilometrów na
dworzec PKP i już pociągiem do Warszawy, bo
roweru mieliśmy już lekki przesyt ;)

Podsumowanie

Wyprawa zdecydowanie bardzo udana - udało się

zrealizować większość celów, przede wszystkim zobaczyć

jak wyglądają realia jazdy terenowej w Alpach. A te do

łatwych na pewno nie należą - była to chyba moja

najcięższa wyprawa, jedynie Islandię można z nią

porównywać; jazda w alpejskim terenie jest bardzo

wymagająca, nachylenia w terenie dają w kość znacznie

bardziej niż na szosie, a i na zjazdach czasem trzeba się

sporo namęczyć. Sama suma podjazdów niewiele mówi

(co ciekawe inaczej niż na szosie - w tym przypadku

wyniki sumy podjazdów z licznika są mniejsze od sumy z

gpsies, gdzie wgrywam ślady - aż o 200-300m). Przez 18

dni wyprawy (2 dni poświęciliśmy na dojazd) -

zaliczyliśmy aż 18 dwutysięczników, w tym 12 terenowych,

więc można powiedzieć że wyjazd był "nabity" górami,

wręcz nimi przesycony, pod koniec wyprawy dawało się

już to odczuć. Niemniej uważam, że trasę udało mi się

zaplanować naprawdę bardzo ciekawą, zaliczyliśmy

mnóstwo bardzo atrakcyjnych przełęczy, niesamowitych

widokowo. Wymagało to oczywiście sporo pracy w

planowaniu - ale opłaciło się na trasie.

Nasza wyprawa pokazała, że choć jest to bardzo ciężkie -

da się w Alpach samowystarczalnie jeździć w czystym stylu

transalpejskim, forsując terenem ogromne masywy górskie

na rowerze, przebijając się przez z pozoru niedostępne

przełęcze, nie ustępując nawet gdy na naszej drodze stają
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trzytysięczne lodowce. Wymagało to oczywiście

odpowiedniego przygotowania, doświadczenia i co za tym

idzie sprzętu. Bo klasyczna jazda transalpejska, dość

popularna na zachodzie Europy - to jazda na lekko, bagaż

ogranicza się do plecaka, natomiast dość "ciężki" musi być

w tym wypadku portfel bo tacy rowerzyści nocują w

schroniskach i hotelach, tam też się stołują, a to generuje

już koszty nawet na poziomie 60-70E dziennie. My

natomiast nocowaliśmy i gotowaliśmy we własnym

zakresie, co pozwoliło zrealizować trzytygodniowy wyjazd

(typowe Transalpy to z reguły tydzień) za o wiele mniejsze

pieniądze. Jest w ten sposób oczywiście ciężej, bo

dodatkowe kilogramy na potężnych nachyleniach często

spotykanych w terenie "ważą" dużo więcej niż na

łatwiejszych podjazdach szosowych - ale daje to też

znacznie większą mobilność, nie jesteśmy uzależnieni od

infrastruktury hotelowej, możemy nocować niemal

wszędzie.

Wyprawa dostarczyła nam masę wrażeń i tysiące

niezapomnianych widoków, zdjęcia oddają to jedynie w

części - to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Jazda

w terenie pod względem krajobrazów przebija

zdecydowanie jazdę po szosie - można dotrzeć do

przepięknych miejsc nieosiągalnych drogami. To co

zachwyca to także zupełna pustka w czasie takiej jazdy,

rowerzystów w terenie spotykaliśmy pojedynczych, całe

góry mieliśmy dla siebie; podczas gdy wiele podjazdów

szosowych jest już napchana do granic możliwości,

szczególnie tych najpiękniejszych, porównywalnych

widokami z najładniejszymi podjazdami terenowymi jak

np. Stelvio, gdzie na szczycie jest już właściwie mini

miasteczko, z którego komercha wręcz się wylewa. A na

równie pięknych podjazdach terenowych - w tym czasie

nie ma żywej duszy. Do tego Alpy są stworzone do jazdy

terenowej, jest tu mnóstwo tras do wyboru, to co oferują w

stosunku do polskich gór - to niebo i ziemia; to mniej

więcej tak jakby porównywać jazdę na nartach w Polsce z

jazdą na nartach w Alpach ;)) Widoki jakie w Polsce należą

do wybitnych - w Alpach spotykamy właściwie na każdym

kroku, na każdym podjeździe. Do tego sama jazda jest

dużo przyjemniejsza - znacznie lepsze grunty, praktycznie

nie ma błota tak psującego jazdę w Beskidzie Niskim czy

Bieszczadach, znacznie więcej "podjeżdżalnych" tras,

pchanie pojawia się dopiero w szczytowych partiach

wielkich masywów, tego już ze względu na budowę gór

trudno jest uniknąć.

Sprzęt sprawdził się nadspodziewanie dobrze, jedyną

poważniejszą awarią była rozerwana opona w moim

rowerze (po zjeździe bardzo kamienistą drogą), którą Rafał

elegancko zszył. Z bagażami w stylu UltraLight dało się

jechać nawet w bardzo trudnym terenie, to wiele lepsze

rozwiązanie niż sakwy, choć wymaga oczywiście sporej

odporności na niewygody, bo przy tak małej ilości bagażu

nie ma mowy o prawdziwym komforcie; ale coś za coś; w

górach za każdy dodatkowy kilogram na podjazdach płaci

się natychmiast, dlatego podróżowanie tylko z plecakiem

jest jednak wyraźnie łatwiejsze, choć znacznie bardziej

kosztowne. Rafał jechał na typowym hardtailu (na ramie

Accenta),do tego hamulce V-brake, ja natomiast na fullu z

hamulcami tarczowymi. I Rafał doskonale udowodnił, że

na takie wyjazdy wcale nie potrzeba super wypasionego

sprzętu, wystarczy zwykły rower górski. Przewagę fulla

widać głównie na zjazdach, po mocno kamienistej

nawierzchni jedzie się łatwiej, szybciej i wygodniej;

podobnie wygodniejsze są hamulce hydrauliczne, bo na

długich alpejskich zjazdach nie trzeba ich tak kurczowo

ściskać jak hamulców mechanicznych, od których nieraz

potrafią zdrętwieć dłonie. Natomiast pod górę hardtail

jako rower lżejszy - jest nieco szybszy; choć oceniając

wszystkie wady i zalety wybrałbym na taki wyjazd rower z

pełną amortyzacją, ale jeśli ktoś takim sprzętem nie

dysponuje - to i na hardtailu jak najbardziej się da; tak

naprawdę liczy się przede wszystkim nasza kolarska moc,

determinacja i motywacja.

I na koniec wielkie podziękowania dla Rafała za

towarzystwo na trasie, jechało nam się razem bardzo

sprawnie, obaj byliśmy na niemal identycznym poziomie

kolarskim (powiedziałbym, że Rafał nawet deczko

mocniejszy), co bardzo usprawniło jazdę. Trasa była

niesłychanie trudna, więc większe dysproporcje w formie

pomiędzy uczestnikami znacznie by wpłynęły na komfort

jazdy i realizację założonych celów. A my niemal cały czas

podróżowaliśmy razem, niemal cały czas nawet na

najtrudniejszych podjazdach mieliśmy się w zasięgu

wzroku, nie traciliśmy w ogóle czasu na wzajemne

oczekiwanie na szczycie.

Trasa wyprawy

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhdwmddciywzfm

ug

Galeria

https://picasaweb.google.com/112049258709272112752/Tr

ansAlp2012
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Ciszę i spokój norweskich dróg zastąpił ryk
motocyklowych silników, zamiast dzikich

noclegów w głuszy fiordów były gwarne kempingi,
a podjazdy zamiast kilometrami ciągnęły się
dziesiątkami kilometrów. . . Ale i tak było pięknie.
W tym roku wybraliśmy się na rowerach w Alpy.

Alpejską wyprawę zaczęliśmy w austriackiej
Bregencji nad Jeziorem Bodeńskim. Doliną
Renu, po wspaniałych rowerowych drogach
Szwajcarii, ruszyliśmy na południe w kierunku
przełęczy Albula. Potem była Engadyna (dolina
Innu), Szwajcarski Park Narodowy, dolina górnej
Adygi i w końcu Dolomity, które z uroczym Alpe
di Siusi odegrały pierwszoplanową rolę podczas
tych prawie trzech tygodni rowerowania. Z
Dolomitów pozostało już tylko niecałe 200
kilometrów zjazdu do austriackiego Villach,
gdzie zakończyliśmy nasze wakacyjne kręcenie.

Na pewno najbardziej zapadną nam w
pamięci podjazdy pod alpejskie przełęcze.
Pierwszy i największy zaczął się już trzeciego
dnia - pod przełęcz Albula w szwajcarskich
Alpach Retyckich podjeżdżaliśmy 40 kilometrów.

W towarzystwie głośnych motorów,
zagrzewających nas do wysiłku kolarzy na ich
kilka razy lżejszych rowerach i pogwizdujących
świstaków dotarliśmy na przełęcz wraz ze
starszym sakwiarzem z Niemiec. Po Albuli była
Pass dal Fuorn, na którą prowadziło już tylko
kilkanaście kilometrów podjazdu, za to w
większości w deszczu. Potem były przełęcze w
Dolomitach: sympatyczna Passo Gardena
zdobywana w zachodzącym Słońcu, oraz
sąsiadujące ze sobą Passo di Valparola i Passo di
Falzarego, którymi biegła w tym roku trasa
słynnego Giro d'Italia.

Myli się jednak ten, kto myśli, że do
pokonania alpejskich podjazdów potrzebna jest
nadludzka kondycja czy siła. Najważniejszą dla
nas okazywała się cierpliwość, która pozwalała
na spokojną jazdę pod górę, choć często nawet
tempem pieszego, oraz cieszenie się naprawdę
wyjątkowymi widokami wokół.

Prawie 2/3 długości (niecałe 500 kilometrów)
trasy przejechaliśmy po wydzielonych
turystycznych drogach rowerowych. W

AAllppyy WWsscchhooddnniiee
SSzzyy
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Szwajcarii były to trasy Renu i Gryzonii (numery
2 i 6), we Włoszech trasa rowerowa wzdłuż rzeki
Adyga i tzw. Długa Trasa Dolomitów po dawnej
linii kolejowej do Cortiny d'Ampezzo, a w
Austrii droga rowerowa Drawy. Niewielkie, w
większości asfaltowe trakty wiodą rowerzystów
przez ustronne okolice w oddaleniu od ruchu
samochodowego i często (niestety) także
miejscowości. I mimo że zapewniały nam
komfortowe podróżowanie po Alpach, to czasem
żałowaliśmy, że zamiast pokręcić się po uliczkach
alpejskiego miasteczka, czasem mogliśmy tylko
rzucić na nie okiem z naszej trasy, akurat
wiodącej drugim brzegiem rzeki.

A niektóre napotkane miejscowości były
naprawdę warte uwagi. Najbardziej zapadły nam
w pamięć szwajcarska Santa Maria i włoska
Glorenza. Bo jak można nie zapamiętać
klimatycznego miasteczka, z zastawionym
rowerami rynkiem, jedząc smaczne lody i
korzystając z darmowego dostępu do Internetu?
Glorenza jest podobno najmniejszym (nie ma
tysiąca mieszkańców) obwarowanym miastem w

Europie. Za to Santa Maria z pięknie
wymalowanymi fasadami domów zrobiła na nas
wrażenie tyle mocne, co i krótkie - pod arkadami
jednego z budynków zrobiliśmy sobie tylko
krótką przerwę w drodze w ulewnym deszczu na
kemping w niedalekim Mustair.

Najwięcej wrażeń widokowych dostarczyły
nam oczywiście Dolomity. Pierwszy raz od
dawna zapragnąłem zamiast roweru mieć plecak
i uprząż, by móc zobaczyć więcej i inaczej, niż to,
co mogliśmy podziwiać z dolin i zdobywanych
przełęczy. Zazdrościłem wspinaczom, wśród
których kamperów spaliśmy na dzikim parkingu
na zjeździe z Passo Gardena. Od samego rana
zjeżdżały się tam setki samochodów z
amatorami wspinaczki, pędzącymi na słynne via
ferraty w Dolomitach. Cóż, mamy powód by w
Dolomity wrócić.

Każdy z kolejnych masywów Dolomitów
przyciągał wzrok, ale mnóstwo satysfakcji dało
nam także dość przypadkowe i nietypowe
trafienie na Alpe di Siusi. Najpierw wybraliśmy
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jedną z teoretycznie mniej zatłoczonych dróg z
Bolzano w Dolomity, by później.. . zabrać się w
górę idealnie nam pasującą koleją gondolową z
Seis do Compaccio. Oczywiście - z rowerami. A
raczej z jednym, bo drugi - dla bezpieczeństwa,
na życzenie obsługi - jechał sam kolejną gondolą.
Życzliwa, lecz jednocześnie stanowcza obsługi
'gondolierów' z Seis zrobiła nas spore wrażenie. Z
Compaccio przez łąki Alpe di Siusi prowadzi
kilkukilometrowy, widokowy asfalt pozbawiony
ruchu samochodowego, aż do miejsca z pięknym
widokiem na szczyty Sasso Lungo i Sasso Piatto.
Stamtąd szutrowa droga powiodła nas w dół, do
miasteczka Santa Christina w Val Gardena.

W alpejskich dolinach nie sposób było nie
zauważyć i nie poczuć wagi, jaką przykłada się
do rolnictwa. I to w każdym z odwiedzanych
przez nas państw: w Szwajcarii, we Włoszech i w
Austrii. To co u nas coraz częściej wydaje się
powodem zażenowania, tam traktowane jest na
porządku dziennym jako element tradycji, ale i.. .
biznesu. I tak nie raz swojskie zapachy przenosiły
nas do mijanych obór czy pastwisk, nic sobie nie
robiąc np. z faktu niedalekiej lokalizacji hotelu

czy pensjonatu.

Cortina d'Ampezzo miło nas rozczarowała.
W dodatku szczęśliwie trafiliśmy na lokalne
święto w niedalekim Rio Gere. Z serwowanych
tam regionalnych dań wybraliśmy szpek
pieczony w chlebie z kukurydzianą polentą - był
prawie tak pyszny, jak pizza poprzedniego dnia.
A miejscowe słodkie ciasto, które wzięliśmy ze
sobą pod Tre Cime di Lavaredo, skutecznie
pozwalało zapomnieć o lodowatym wietrze
wiejącym tego dnia w tym jednym z najbardziej
charakterystycznych miejsc Dolomitów.

Świetnie służył nam sprzęt. Po raz pierwszy
użyliśmy sakw rowerowych firmy Sport Arsenal i
z czystym sumieniem wystawiamy im bardzo
dobrą ocenę. Sakwy dzielnie przetrwały czasem
trudne warunki podróży i dość zróżnicowaną
nawierzchnię alpejskich dróg, w tym także dość
wymagający test podczas wywrotki na
szutrowym zjeździe w Dolomitach. Ulewne
deszcze również nie robiły na nich wrażenia. Z
rowerami załadowanymi sakwami świetnie
radziły sobie wytrzymałe stopki firmy Pletscher.
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Ola po raz pierwszy korzystała podczas wyprawy
z odbiornika GPS, a był nim Garmin eTrex 20,
otrzymany od sklepu Azymut, ulubionego sklepu
z nawigacją GPS.

I tym razem na trasie spotkaliśmy
sympatycznych ludzi. Bardzo miło wspominamy
wieczór na kempingu w Thusis z polsko-
katalońską parą, z którą... jedziemy za rok do
Gruzji ;-) Na uliczkach Bergun spotkalismy dwie
przesympatyczne panie-podróżniczki z Francji, z
którymi kilkadziesiąt minut rozmawialiśmy o
naszej podróży i Polsce. Zaimponował nam
ilością bagażu, jaki wwiózł na Albulę, sakwiarz z
Niemiec. A to był dopiero początek jego
podróży. Po swojsko brzmiącym 'ahoj '
poznaliśmy w dolinie Innu czworo
sympatycznych rowerzystów z Zaolzia - ciekawe,
czy potem też mieli wciąż tylko z górki? I
Polaków z Krakowa i Poznania z kempingu w
Cortinie też pozdrawiamy! Na kempingu w
Molbrucke wiele ciekawego o drogach
rowerowych w Niemczech i Austrii zdradził nam
inny niemiecki sakwiarz.

Dzięki za alpejskie inspiracje rowerowym
podróżnikom, głównie Gosi i Krzyśkowi, Wilkowi
i Vanowi.



138

Torunianin, łodzianin, jaworzanin, trzy
rowery objuczone sakwami i  spotkanie na

dworcu kolejowym we Wrocławiu. Każdy z  nas
z  innej części kraju, każdy w  innym wieku
i  sytuacji życiowej, każdy z  tym samym celem:
przeżyć przygodę i  zrobić coś, co na samo
wspomnienie będzie wywoływało uśmiech od ucha
do ucha. Tak zaczyna się nasza wyprawa, której
celem głównym były Alpy, a  dokładniej przełęcze
Hochtor – 2504 m.n.p.m. i  Passo dello Stelvio -
2758 m.n.p.m.

Stolicę Dolnego Śląska onpuszczamy o  17.00
i  kierujemy się na południe. Pierwszy nocleg
wypada u  znajomych Ojca Tomka w  Strzelinie.
Jesteśmy zaskoczeni i  onieśmieleni gościnnością
Gospodarzy, którzy oprócz kawałka trawnika
zaoferowali nam także wspaniałą kolację,
wieczorne pogaduchy i  pyszną jajecznicę na
śniadanie. O naszych Gospodarzach nie
zapominamy – trzy tygodnie później w  podzięce
wyślemy im pocztówkę z  Wenecji ;-)

Drugi i  trzeci dzień stoją pod znakiem
deszczu. Przeczekujemy ulewy, ale i  tak nie

unikamy przemoczenia. Wjeżdżamy do Czech
i  zdobywamy pierwszą konkretną przełęcz –
Cervonohorske Sedlo - 1013 m.n.p.m. Mamy
środek lipca, 13 stopni, przemoczone ciuchy
i  prędkość 60km/h na zjeździe. Kataru uniknąć
się nie da. W Czechach jeden nocleg wypada
nam w  Jeseniku na campingu, drugi zaś „na
dziko” za Mohelnicą.

Czwartego dnia podróży pokonujemy dystans
prawie 160 km i  ponownie stawiamy obóz „na
dziko” – tym razem już po austriackiej stronie.
Tego dnia dochodzimy między nami do
pierwszego nieporozumienia – gubi się Łukasz,
który na wszystkich podjazdach wyraźnie
odstaje ode mnie i od Tomka. Wjeżdżamy we
dwójkę na krótki, ale stromy podjazd i spokojnie
na szczycie czekamy na naszego kompana. Po 5
minutach zaczynamy się niepokoić, po 10
zastanawiać co się mogło stać. Nie chce nam się
zawracać, próbujemy więc dodzwonić się do
Łukasza – niestety bezskutecznie. Udaje się
dopiero pół godziny później - okazuje się, że
nasza zguba gdzieś musiała skręcić, za co ma do
nas pretensje i w efekcie jest o 20 km przed nami.

AAllppyy
OOlloo
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Poirytowani ruszamy w pościg, ale Łukasz
wbrew uzgodnieniom nie czeka na nas w
kolejnych miastach i spotykamy się dopiero na
granicy czesko-austriackiej.

  Na piąty dzień przypada nam dojazd
i  zwiedzanie Wiednia. Nie jesteśmy wielkimi
entuzjastami zabytków, kościołów i  muzeów,
dlatego wszystko oglądamy z  perspektywy
siodełka. Największe wrażenie robi na nas
infrastruktura rowerowa w  mieście, szczególnie
most na Dunaju przeznaczony tylko dla
bicyklów. Nie da się też nie zauważyć olbrzymiej
kultury wszystkich uczestników ruchu i  tysięcy
rowerów – te są bowiem wszędzie.

  Stolicę Austrii opuszczamy pod wieczór
i  wjeżdżamy na Donauradweg – naddunajską
trasę rowerową. Doskonale oznakowaną, bardzo
dobrze poprowadzoną, z  dobrą nawierzchnią
i  tysiącami użytkowników. Głównie są to starsze
osoby jeżdżące w  grupach, na identycznych
rowerach i  z identycznymi sakwami. Od ciągłego
pozdrawiania boli już ręka.

Trasą naddunajską jedziemy dwa i  pół dnia,
w  sumie około 250 km. Jeden nocleg znajdujemy
na terenie ośrodka, gdzie za darmo możemy
rozstawić namiot i  skorzystać z  łazienki. Duża
w  tym zasługa Tomka, który posługuje się
językiem niemieckim. Kolejnego dnia
schronienia szukamy przy gigantycznej ulewie.
Dostajemy pozwolenie na rozbicie się na polance
przy jednej z  posiadłości. Marzymy tylko
o  szybkim przebraniu się i  wylądowaniu
w  ciepłych śpiworach, dlatego bijemy rekord
świata w   rozstawieniu obozu. Po chwili
przychodzi Gospodyni i  proponuje nam nocleg
w  gigantycznej szopie. Nie trzeba było nam tego
dwa razy powtarzać. Nasz dobytek szybko
przenieśliśmy do szopy, a  od właścicieli
dostaliśmy też termosy z  herbatą i  domową
nalewkę na rozgrzewkę.

Donauradweg opuszczamy w  Enns
i  kierujemy się na południe trasą Ennsradweg,
którą pokonujemy w sumie ok. 300 km. Trzy
kolejne noclegi ponownie znajdujemy „na
gospodarza”, w  dwóch przypadkach
otrzymujemy także coś więcej niż tylko kawałek
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trawnika – piwo, zupę, wodę, możliwość
korzystania z  łazienki. Niestety nie obywa się bez
kolejnych spięć na linii – Łukasz vs Tomek i ja.
Ze względu na kiepskie oznakowanie nie
możemy trafić na zaplanowaną przez nas ścieżkę
rowerową, za co niewspółmierne do stopnia
zawinienia pretensje ma do nas Łukasz. W
efekcie decyduje się jechać szosą, czym blokuje
ruch na nowo wybudowanej trasie prowadzącej
do Zell am See. My z Tomkiem z kolei
odnajdujemy starą szosę i w bardzo spokojnych
warunkach [w przeciwieństwie do nowej trasy, z
której słychać głównie odgłosy trąbienia]
jedziemy przed siebie. W końcu dołącza do nas i
Łukasz, obecny jest jednak tylko fizycznie, bo
ostentacyjnie przestaje się do mnie odzywać.

  Dzień 11 jest dla nas bardzo ważnym dniem.
Rozpoczynamy go w  Taxenbach na wysokości
około 750 m.n.pm., około dziesięć km od
początku podjazdu pod Hochtor. Wspinaczka
jest bardzo wymagająca, zwłaszcza że przeciętna
waga mojego roweru wraz z  zapasem picia
i  jedzenia oscyluje w  okolicach 35-40 kg. Sprzyja
nam pogoda, do tego trasa jest wyznaczona

z  dużym rozmachem, a  widoki dookoła
dosłownie zapierają dech w  piersiach. Na
podjeździe spotykamy tysiące rowerzystów,
głównie kolarzy, wszyscy nas pozdrawiają i  życzą
powodzenia. W międzyczasie swoje milczenie
przerywa Łukasz, który oznajmia nam, że ze
względu na awarię decyduje się zawrócić. Awarią
okazała się być drobnostką, jaką jest pęknięta
linka od tylnej przerzutki. W braku zapasowej
ciężko jest jednak podjechać bez odpowiednich
przełożeń na szczyt tak wymagającego podjazdu,
a zapytać nas o to czy my dysponujemy takową
trochę wstyd, zwłaszcza po konsekwentnym
nieodzywaniu się od kilkunastu godzin.
Ostatecznie Łukasz dostaje zapasową linkę ode
mnie i kontynuuje wyprawę. Na szczycie – 2504
m.n.p.m. jesteśmy około godziny 15.00. Zjazd
również jest bardzo efektowny, ale całą frajdę
zabierają zawalidrogi, czyli samochody. Rower
na serpentynach jest bardziej zwrotny i  zwinny,
dlatego bez problemu wyprzedzamy kilkanaście
pojazdów, w  tym lśniące „beemwice” i  „audice”.
Obóz rozbijamy ponownie „na gospodarza”, na
wysokości około 800 m.n.p.m.
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Warto na koniec nadmienić, że podjazd na
Hochtor jest płatny – 22 euro od samochodu
osobowego. Nie dotyczy to jednak rowerzystów,
którzy wjazd mają za darmo. Jest to tylko jeden
z  przejawów uprzywilejowanej sytuacji
rowerzystów w  Austrii.

  Dwunastego dnia z  dalszego udziału
w  wyprawie ostatecznie rezygnuje Łukaszn i  od
tej pory jedziemy już tylko we dwójkę. Jest to
pewne utrudnienie pod względem logistycznym
– wraz z Łukaszem z wyprawy ubywa także jeden
namiot i kuchenka gazowa. Korzyścią
niewątpliwie jest za to poprawa atmosfery.
Wjeżdżamy do Włoch, po bezskutecznych
poszukiwaniach miejsca na namiot ostatecznie
lądujemy na campingu w  Cortinie D’Ampezzo.

  Trzynastka jest szczęśliwa – dopisuje nam
pogoda, a  my zapoznajemy się z  prawdziwymi
górkami. Zdobywamy Passo Falzarego - 2105
m.n.pm. Szybki zjazd, kilkanaście kilometrów
płaskiego i  ponowna wspinaczka – tym razem
naszym łupem pada Passo Pordoi - 2239
m.n.p.m. Trzecią przełęczą jest Passo Costalunga

- 1752 m.n.p.m, z  której to kolejne 25
kilometrów pokonujemy fantastycznym zjazdem,
a  prędkość na liczniku non stop oscyluje
w  okolicach 60-70 km/h. Wjeżdżamy do
nBolzano, pytamy o  możliwość rozbicia się
w  pierwszym gospodarstwie. Ku naszemu
zaskoczeniu drzwi otwierają nam Niemcy ubrani
w ludowe stroje. Dostajemy zgodę, namiot
stawiamy pod palmami przy basenie, mamy
dostęp do elektryczności i  łazienki, wszystko
oczywiście jak zwykle za darmo.

  Dzień czternasty to typowy tranzyt, bardzo
przyjemny także ze względu na świetną
infrastrukturę rowerową. Praktycznie cały
dystans pokonujemy asfaltowymi drogami
wydzielonymi tylko dla rowerów, największe zaś
wrażenie robi rowerowa serpentyna. Wieczorem
rozbijamy się w  sadzie u  podnóża podjazdu pod
Passo dello Stelvio. Gigantyczną ulewę
przeczekujemy w szklarni gdzie gotujemy kolację
i za zgodą Gospodarza raczymy się pysznymi
warzywami tam rosnącymi.

Wspinaczkę na Stelvio zaczynamy z  samego
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rana, do pokonania mamy 2000 m różnicy
terenu. Na podjeździe ponownie tysiące kolarzy,
wszyscy nas pozdrawiają, dopingują i  motywują
do jazdy. Szczyt osiągamy przed godziną 16,
pogoda jest o wiele gorsza niż w trakcie podjazdu
na Hochtor, mimo tego widok z  przełęczy jest
niesamowity. Pokonana trasa układa się
w  przepiękną serpentynę. Przy okazji psujemy
humory ludziom, którzy dumnie fotografują się
przy tablicy wjechawszy tu samochodami
i  autokarami. Mina im rzednie gdy widzą dwóch
facetów na rowerach z  sakwami.

Zjazd jest bardzo piękny a  jednocześnie
zimny. Wszystko to z  powodu ulewy
i  gradobicia. Na tej wysokości nie ma gdzie się
schować, pozostaje więc zaciskać zęby i  mknąć
w  dół. Namiot stawiamy kilkanaście kilometrów
za Bormio, w  ogródku u  starszego Włocha,
z  którym jednak większej konwersacji nie
nawiązujemy z racji bariery językowej. Po tej
stronie Stelvio mało kto operuje jakimkolwiek
językiem obcym.

  Kolejne dni, poza jedną przełęczą na
wysokości 1176 m.n.p.m, są płaskie. Wjeżdżamy
do nizinnych Włoch, zwiedzamy miasta takie jak
Brescia, Verona, Padwa, Wenecja i  Triest.

Zajeżdżamy też nad piękne jeziora: Lago D’Iseo
i  Lago di Garda, a  także nad Adriatyk. Po drodze
dwa noclegi wypadają na campingach, trzy „na
gospodarza”. Kilkadziesiąt kilometrów
pokonujemy z szalonymi Słoweńcami, których
styl jazdy można krótko określić jako: 25 km
zapieprzania z prędkością 35-40 km/h i fajrant
na piwo.

  Do Słowenii przybywamy dwudziestego
pierwszego dnia naszej podróży. Tym razem
śpimy pod dachem, ściągnięci z  ulicy. W
miejscowości Logatec zostajemy zaczepieni przez
miejscowego, który zobaczywszy polskie flagi
stwierdza, że jego rodzina bardzo lubi Polaków
i  koniecznie musimy u  nich nocować. Mamy cały
dom do dyspozycji, a  po 23.00 zjawia się także
syn Gospodarza – Tomasz, który interesuje się
Polską i  często bywa nad Wisłą. Rozmowom nie
ma końca i  spać idziemy bardzo późno.

Kolejnego dnia zwiedzamy piękną Ljubljanę
i  kierujemy się na wschód. Nocleg oczywiście
„na gospodarza”. Dzień później śpimy już na
granicy słoweńsko – węgierskiej, gdzie zostajemy
ugoszczeni niemal po królewsku. Dostajemy
fantastyczną dwudaniową kolację, a  wieczór
spędzamy pijąc pyszne wino domowej roboty
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i  gaworząc razem z  mieszkającymi tam
dziewczynami. Rano na pożegnanie dostajemy
jeszcze gigantyczną jajecznicę. Ludzie są
wspaniali.

Po wjechaniu na Węgry kolejna
niespodzianka. W lusterku zauważam dwójkę
sakwiarzy, po chwili ku mojemu zdziwieniu
rozpoznaję wśród nich Amie – Amerykankę,
która od ponad roku jest w  podróży dookoła
świata. Świat jest mały! W listopadzie
poprzedniego roku mieliśmy okazję spotkać się
na forumowej wyprawce pod Zieloną Górą.
Razem spędzamy kilka godzin, później niestety
musimy pojechać w  swoją stronę. Nocujemy nad
Balatonem.

Ostatnie dni naszej wyprawy to już typowy
tranzyt. Pokonujemy odcinki o  długości kolejno:
105, 156 i  176 km i  wjeżdżamy do Polski. Po
drodze jeden obóz na dziko, drugi u  bardzo
gościnnych Słowaków, z  którymi mam okazję
popraktykować moją znajomość języka
czeskiego. Ostatni nocleg podróży miał nam
wypaść na Słowacji, ale jedzie nam się dobrze i
namawiam Tomka by dojechać do Rycerki
Górnej, gdzie mieszka jego Wuj. Łączny dystans
pokonany tego dnia - 176 km z wieloma

podjazdami jest męczący, ale radość z powrotu
do Polski powoduje, że ostatnie kilometry
pokonujemy w iście sprinterskim tempie.

Na sam koniec pozostaje nam przejechać
tylko kawałeczek do Żywca, gdzie się rozstajemy.
Tomek jedzie do rodziny mieszkającej w okolicy,
mnie zaś czeka tradycyjna mordęga z  polskimi
kolejami. Do Torunia wracam z przesiadkami z
Bielsku Białej, Katowicach i Warszawie.

Wsumie pokonałem dystans 3000 km przy prawie
25  000 metrach przewyższenia. W domu stawiło
się 7 kilogramów obywatela mniej, za to
bogatszego o  masę wspomnień, przeżyć
i  doświadczeń, które z  pewnością przydadzą się
podczas kolejnych wypraw.

W relacji wykorzystałem zdjęcia moje i Tomka.
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Spotykamy się w środę 16 maja 2012 roku naDworcu Głównym PKP w Poznaniu. Grupa
nazwana roboczo „poznańską” składa się z pięciu
mieszkańcówWielkopolski, a także po jednym
przedstawicielu z Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy i
Torunia. Na starcie wesołej, trwającej trzy dni
dojazdówki stają więc kolejno: Martwawiewiórka,
Jacek, Jurek, Tomzoo, Robert oraz Magda, Pająk,
Cinek i Olo.

Dzień 1

W drogę wyruszamy około godziny 10.
Pierwsza przygoda czeka nas już w okolicach
piętnastego kilometra, kiedy to Martwa
sygnalizuje pierwszą – i jak się później okazuje –
nie ostatnią podczas tego wyjazdu usterkę. Po
szybkich oględzinach diagnoza zebranego
konsylium jest bezlitosna: koniec żywotności
obręczy. Po drobnych zabiegach typowo
pielęgnacyjnych udaje się jednak sztucznie
utrzymać ją przy życiu. W międzyczasie Tomzoo
wykonuje szybki telefon („memory, five, Siara i
wszystko jasne”) i w pobliskim Śremie czeka na
Martwą nowiutka obręcz.

W samym Śremie spędzamy ponad godzinę.
Przełożenie kasety, odpowiedni naciąg szprych,

wymontowanie ze starego koła szprych i piasty,
tak w skrócie wygląda lista czynności do
zrobienia. Ci którym nie przydzielono żadnych
zadań wspierają pozostałych dobrymi radami.

Kolejna usterka ma miejsce w okolicach 95
km. Wtedy to Pająk, zwany jednak Jamnikiem ze
względu na rodzaj wehikułu jakim się porusza,
spostrzega podczas postoju potrzebę skuwania
łańcucha, z którego złośliwie zaczyna wystawać
sworzeń.

Dalsza droga przebiega bez większych
problemów, bo za takie z pewnością nie można
uznać poluzowanego kokpitu w rowerze Cinka.
Całemu przejazdowi pomimo chłodu i zimnego
wiatru towarzyszy świetna atmosfera. Doskonały
humor i uśmiechy na twarzach, to coś, czego nie
brakuje żadnemu z członków Grupy
Poznańskiej.

Wieczorem przejeżdżamy przez piękne Stawy
Milickie, na grobli podziwiamy zachodzące
słońce i robimy sobie pamiątkową fotkę, zaś
osoby z zacięciem fotograficznym wykonują
setki zdjęć z nadzieją ustrzelenia pięknego ujęcia
do forumowego kalendarza. Nocleg znajdujemy
kilka kilometrów dalej, przy wiatach należących

DDoojj aazzdd nnaa ZZlloott
OOlloo
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do lokalnego koła myśliwskiego. Do dyspozycji
mamy małą łąkę, stoły i sławojkę. Żyć nie
umierać. Wieczór spędzamy przy ognisku i
zimnym piwku. W sumie tego dnia pokonujemy
prawie 150 km.

Dzień 2

W dalszą drogę ruszamy w czwartkowy
ranek. Tempo mamy całkiem przyzwoite, w
Oleśnicy robimy postój na obiad w barze,
podczas którego Robert wsławia się
ostentacyjnym lamentem z powodu niemożności
skonsumowania loda. Furia związana z tym
zawodem mija mu dopiero po ponad godzinie.

Tego dnia grupa wykazuje się dużym
sprytem, w efekcie jedyną awarią jest kapeć jaki
łapię w okolicach osiemdziesiątego kilometra.
Udaje mi się jednak dojechać do miejsca
noclegu, dwukrotnie dopompowując powietrze.

W Strzelinie dołączają do nas Bitels i Oskar,
jedziemy więc już w sumie w jedenaście osób.
Nocleg znajdujemy po przejechaniu 125 km, w
pustym ośrodku nad jeziorem w Białym
Kościele. Korzystamy z dobrodziejstwa ludzkości
jakim jest prysznic i elektryczność, a wieczór

ponownie spędzamy przy ognisku. W
międzyczasie docierają do nas także PrzemekR i
Remigiusz. Kładąc się spać nie sposób nie
zauważyć szronu na namiotach. Robert po raz
kolejny wykazuje przejaw indywidualizmu i
decyduje się spać w babskim kiblu.

Nie obyło się bez incydentów. Wieczorem
znikają dwie laski kiełbasy. Żal z powodu ich
utraty razem z Cinkiem topimy w orzechówce.
Jak wykazało szybko przeprowadzone
dochodzenie, za kradzieżą prawdopodobnie stoją
dwa niezwykle agresywne i groźne niedźwiedzie,
które widziane były wcześniej na terenie
ośrodka. Hipotezę tą ostatecznie potwierdzają
odgłosy miauczenia z zadowolenia, które w
trakcie nocy w oddali wydają wspomniane
niedźwiedzie.

Dzień 3

Kolejnego dnia poranne przedłużające się
pogaduchy powodują, że bazę opuszczamy
dopiero o 10.00. Na nic zdają się zarządzenia i
apele kierownika wycieczki – Cinka.
Wyjeżdżamy w podgrupach, gdyż dochodzimy
do wniosku że tak będzie sprawniej. Niestety
Bitels z powodu urazu córki musi wracać do

DDoojj aazzdd nnaa ZZlloott
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domu, dołącza za to do nas Waxmund.

Na dalszych etapach podróży nasza grupa
ponownie się powiększa, dołącza do nas
kilkanaście osób, tak że ciężko mi ich nawet
wszystkich wymienić.

Pierwszy poważny kolarski sprawdzian to
Przełęcz Jaworowa - 707 m.n.p.m. Na podjeździe
tym trwa rywalizacja pomiędzy Waxmundem i
Jackiem, ostatecznie zakończona triumfem tego
pierwszego.

Po sforsowaniu przełęczy zatrzymujemy się
na obiad w Lądku Zdroju, ale z racji liczebności
grupy rozdzielamy się na dwie knajpy. Dociera
do nas także Borafu, który autem przyjechał na
miejsce Zlotu, a potem wyjechał nam na przeciw.
Cała grupa spotyka się ponownie pod Biedronką
w Stroniu Śląskim, gdyż jest to ostatni sklep
przed bazą. Odpowiednio dociążeni
rozpoczynamy dziewięciokilometrowy podjazd
pod Puchaczówkę - 864 m.n.p.m.

Do bazy w Międzygórzu docieramy przed
godziną 20.00. Dystans pokonany tego dnia to
prawie 90 km przy ponad 1400 metrach
przewyższenia. Otwieramy browary, rozbijamy
namioty i oczywiście rozpalamy ognisko.
Wkrótce docierają kolejne rzesze Forumowiczów
i rozpoczynamy Zlot 2012.

Wrelacji wykorzystałem zdjęcia moje i Magdy.
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Przez ostatnie dni przeglądam graty, któreuzbierały się w gromady i zalegają obecnie na
podłodze. Wszystko jest? Niczego nie zapomnę?
Pewnie tradycyjnie zapomnę, chociaż i tak nie
mam miejsca na zbyt wiele, to zdecydowanie
obniża ryzyko.

Brać te spodnie przeciwdeszczowe? Prognoza
pogody przez cały czas przygotowań zapowiadała
się wyśmienicie i w rozmowie telefonicznej z
Radkiem stwierdzam, że nie mam ochoty targać
tych dodatkowych gramów. Wdzień wyjazdu
zmieniam zdanie. Lepiej nosić, niż się prosić –
myślę. Wyglądając przez okno przeglądarki na
szaroburość prognozy pogody w Conwy - miejscu
naszego startu - daję znać Radkowi o nagłym
przypływie sił witalnych i chęci targania gramów.
Cóż za piękna decyzja! O tym jednak później. . .
cicho, cicho.

Walijskie grzbiety #1 - Bardzo mokry start

Mój wyjazd musi odbyć się już w sobotę jeżeli
chcemy planowo w niedzielę wystartować.
Ciekawa sprawa z tą Walią, ja – mieszkający

niejako na miejscu - muszę jechać ponad 7
godzin pociągiem, z dwoma przesiadkami,
podczas gdy chłopaki z Londynu mają
bezpośrednie trzygodzinne połączenie... cóż
Walia nie ma rozbudowanej sieci dróg i kolei -
trochę jak w domu.

Bilety dla mnie i roweru w kieszeni, więc
ruszam w drogę i dojechawszy do stacji
kolejowej w Milford Haven pakuję cały majdan
do trzywagonowego składu. Każdy kilometr na
północ zdaje się prowadzić pionowo do góry,
gdyż chmury stają się nam niebiezpiecznie
bliskie i ciężko wiszą tuż nad zielonymi
pastwiskami. Plany biwakowania na dziko
zostały definitywnie przekreślone po dojechaniu
do Conwy... chmury przestały wisieć, a zaczęły
spadać na ziemię gęstym deszczem. Kieruje się
więc do najbliższego kampingu jaki widzę na
mapie. Ląduję w miejscowości Dwygyfychli,
która na szczęście była łatwiejsza do znalezienia,
niż do wymówienia.

Całą noc sączy z nieba, rozbicie namiotu pod
dużym drzewem nie poprawia mojej sytuacji.

WWaalliijj sskkiiee ggrrzzbbiieettyy
DDuusszzaa
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Pogoda małymi plamkami przeciska się pod
namiot oznajmiając nieuniknione - wcześniej czy
później będę mokry.

Chłopaki około godziny 11 wysiadają na nie
tej stacji co trzeba i mają przed sobą niemalże 30
km mokrego pedałowania pod batutą chłodnego
wiatru znad morza Irlandzkiego. Z perspektywy
mojego ciepłego, czerwonego kokonu i
wygodnego materacyka podejmuję decyzję o
współudziale w ich niedoli, i wyjechaniu im na
przeciw.

Od strony południowo-wschodniej wyjazdu z
Dwygyfychli bronią strome ściany wzgórza
Alltwen i przełęcz Sychnant. Jeśli spojrzeć na
mapę, oczom ukażą się "pagórki" ledwie sięgające
200-300 metrów, jednak jadąc pierwszy raz w
drugą stronę w głębi serca czuję (dosłownie!) , iż
zasługują co najmniej na miano PaGórków . Nie
jadłem sytego śniadania, ale gdybym zjadł to
właśnie tutaj wylądowałoby na drodze.

Spotykamy się w Conwy i zapada szybka
decyzja o przełożeniu startu na dzień następny -
pakowanie się w góry przy tej pogodzie nie ma
najmniejszego sensu. Szukamy pubu, w którym
zajmiemy najwygodniejsze kanapy przy
kominku - niestety zgaszonym - oraz uraczymy
się herbatą, lokalnymi piwami i szczyptą tabaki
Radka, a to wszystko w rytm muzyki na żywo.
Nie jest to co prawda pedałowanie przez piękne
tereny Snowdonii, które mieliśmy w planie, ale

na dzisiaj będzie musiało wystarczyć.

Walijskie grzbiety #2 - Dobre strony życia

Rozpinając suwaki naszych namiotów w
poniedziałkowy poranek, naszym oczom ukazuje
się czyste, błękitne niebo, tylko z rzadka
upstrzone białymi chmurami. Jakieś 500 metrów
przed sobą mamy piaszczyste wybrzeże zatoki
Colwyn, a zaraz za naszymi plecami strzelają w
górę wyerodowane zbocza Penmean-bach.
Dywan fioletowych kwiatów przykrywający
dolne partie zboczy nieco ujmuje im z surowego
charakteru.

Po co się zastanawiać? Pakujemy śniadanie do
żołądków, rzeczy na rower i ruszamy...
poowoooli zaczynając naszą wycieczkę na
podjeździe pod przełęcz Sychnant. Po
wczorajszym "treningu" jedzie mi się znacznie
lepiej, Paweł na swoim Pomarańczowym Agencie
wypruł do przodu, a ja korzystając z przewagi
czasowej nad Radkiem czaje się, aby zrobić mu
pamiątkowe zdjęcie.

Trasa prowadzi nas asfaltem, aż do
miasteczka Trefriw, gdzie zatrzymujemy się na
syte angielskie śniadanie. Jest godzina 10, ale
życie tutaj zdaje dopiero się rozpoczynać. W
miarę ubywania posiłku z naszych talerzy coraz
więcej ludzi krząta się przy naszej kafejce. Trzon
stanowią kobiety przygotowujące się do
obchodów Jubileuszu Królowej, całe miasteczko
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obwieszone jest flagami Wielkiej Brytanii.
Krzątają się między zapleczem a zaparkowanym
w pobliżu autem, ładując łakocie na piknik
reklamowany ręcznie zrobionymi plakatami.
Litery koślawo kreślone mazakiem mają w sobie
ten małomiasteczkowy urok i
bezpretensjonalność. Poddajemy się atmosferze
bez zastanowienia i powoli celebrujemy
śniadanie.

Leniwe przedpołudnie sprzyja pogawędkom z
autochtonami, typowo: skąd jesteśmy? gdzie
jedziemy? jak się nam Walia podoba...

- . . . jest niesamowita! - odpowiadam bez
zastanowienia

Jednak szybka refleksja nakazuje mi dodać:

- Mam niestety ogromne problemy z
tutejszym klimatem...

Starsza para, siedząca przy plastykowym
stoliczku obok nas, roześmiała się szczerze
szczerząc szczerby, po czym kobieta w
odpowiedzi na moje bolączki dodała:

- My kochamy to miejsce, trzeba przyjmować
zarówno dobre jak i złe strony życia!

Poczułem, że tym naznaczyła nas na resztę
naszego wyjazdu i co by się nie stało, będziemy w
stanie czerpać zeń przyjemność, choćby kapała

nam ona prosto na głowy.

Podziękowaliśmy za rozmowę i z
zadowoleniem przyjęliśmy pomyślne życzenia na
drogę. Tuż za rogiem sklepiku czekała na nas
Snowdonia, a zarazem drugi porządny podjazd
dzisiejszego dnia.

Asfaltem ruszamy wzdłuż rzeki Crafnant.
Zostawiając po swojej lewej stronie wzgórze
Grinllwm wkraczamy do lasu Gwydyr, gdzie
witają nas pierwsze szutrowe podjazdy na
zboczach Mynydd Deulyn. Wokół nas roztacza
się coraz lepsza panorama na wzgórza Snowdonii
- jeszcze nieśmiało zerkających na nas przez
poszycie drzew. Góóóóóóóórrraaraaraaraa, dół!
- prędko wytracamy zdobyte metry. Trasa jest
dobrej jakości i niespecjalnie przejmujemy się
prędkością na zakrętach. Jeżeli Paweł z Radkiem
tak samo szczerzą zęby jak ja, to jutro wszyscy
będziemy mieli zakwasy na polikach.

Zabawę nieco psuje moja tylna przerzutka,
która niechętnie wchodzi na twardsze
przełożenia. Niemalże za każdym razem muszę
szarpnąć linkę, aby łańcuch zeskoczył na
mniejszą zębatkę i na domiar złego łańcuch na
pewnych przełożeniach dziwnie przeskakuje. W
końcu za Betws-y-Coed postanawiam przyjrzeć
się sprawie z bliska i na cichej drodze korzystając
z przyjemnego cienia kładę rower na łopatki.
Paweł, na co dzień zajmujący się rowerami
zawodowo, gdy tylko widzi możliwość
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przyłożenia ręki do roweru, dołącza do mnie.
Okazuje się, że sprężyna niemrawo odbija wózek,
a do tego jeden z zębów na koronce jest
skrzywiony - stąd to przeskakiwanie. Parę
prostych narzędzi i wprawa Pawła dają sobie
szybko radę ze skrzywioną zębatką, z przerzutką
jest gorzej. Po kilku nieudanych próbach
decyduje się kontynuować podróż w takim
stanie. Najważniejsze, że pod górkę biegi
wchodzą jak trzeba, z górki „gdzie tylko da się
szyję na basie” i biegi jakoś wchodzą...

Odcinki asfaltowe łączące poszczególne
przeprawki przez wzgórza są na szczęście krótkie
i niebawem staje przed nami kolejny podjazd w
góry. Sprawnie mijamy grupę piechurów, których
ogromne plecaki wywołują chłodne uczucie ulgi
na moich plecach, i zaczynamy wspinaczkę bo
stromym, usianym dużymi kamieniami
podjeździe wzdłuż wschodnich zboczy Moel
Siabod. Nie trwa to długo zanim ja i Paweł
decydujemy się na pchanie rowerów pod górę,
zaraz za nami podobnie robi Radek. Mimo to, i
tak idzie nam lepiej niż naszym dwunogim
kompanom, tak też dystans między nami szybko
powiększa się i tracimy ich z oczu. Po
wyściubieniu nosów nad linię drzew, zyskujemy
widok na północną stronę Moel Siabodd i
piękny, utwardzony szlak.

Pedałowaliśmy spokojnie przed siebie kiedy
Pawłowi zebrało się na marzenia:

- Przeprawa przez jakąś rzeczkę, to by było
coś! - stwierdził.

- Myślę, że okazji ku temu będzie wiele... -
zapewniam go nie zwlekając

Jak wiele, z tego nie zdawaliśmy sobie jeszcze
sprawy... że nie będą to ledwie "rzeczki", tego też
nie wiedzieliśmy. Dzisiaj jednak, Ystumiau
okazała się jeno strumyczkiem i sprawiła nam
szczeniacką radość - niczym kałuża na
osiedlowym poboczu. Szczęśliwe, naiwne
szczeniaczki.

Słońce uśmiechało się na nasze twarze, a my
wdrapywaliśmy się pod kolejny odcinek
przełajowy biegnący w dolinie rzeki Lledr.
Zdecydowanie najbardziej malownicze miejsce
dzisiejszego dnia, być może całej wycieczki. Z
trzech stron otoczeni byliśmy przez zbocza
starych, zmęczonych erozją wzgórz; po naszej
prawej skaliste Yr Arddu i Meol Fleiddiau, przed
nami potężny Moel Druman wyrastał z ziemi, a
całość po lewo domykał niepozorny Moel
Dyrnogydd. Szlak stopniowo tracił na jakości i
ostatecznie przeistoczył się w podmokły trakt -
jedynie kamienna podbudowa widoczna tu i
ówdzie świadczyła o niegdysiejszych czasach
jego świetności.

Przejeżdżamy koło jakiś starych ruin. Na
mapie nic nawet nie jest zaznaczone, ale musiało
być tutaj coś wielkiego. Wzgórze porastają
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porozrzucane wieżyczki, a sporą połać płaskiego
terenu zajmuje rumowisko kamieni, dziwnie
ułożonych w równoległe pasy, jakby ktoś
przeczesał je grzebieniem. Zaiste dziwna
sceneria.

Trawers w okół Moel Dyrnogydd pozwala
nam ostatni raz rzucić okiem na Moel Siabod, po
czym półką skalną prowadzi nas do Przełęczy
Krymskiej, gdzie trasą A470 pędzimy do Blaenau
Ffestiniog.

Jest już stosunkowo późno i w miasteczku
decydujemy się na kolację. Są banany, cola,
herbata i gorąca chińszczyzna. Radek ma dużo
imbiru - dobrze, nie będzie chorować. Ja zresztą
też, bo co rusz podbieram mu po kawałeczku.

Wyjazd z miasteczka prowadzi nas asfaltem
przez Llan Ffestiniog, za którym odbijamy w
teren i asfaltem podjeżdżamy pod wzgórze
Mynydd Meantwrog czuwające nad
miasteczkiem Trawsfynydd. Kiedy już
wyjeżdżamy z lasu Hafod i spoglądamy za siebie
mamy szansę obejrzeć niesamowitą panoramę
Snowdonii krótko przed zachodem słońca. Dla
takich chwil warto być, tak w ogóle.

Niedługo po tym asfalt się kończy i wracamy
na leniwie ciągnący się wzdłuż wrzosowisk
szuter. Powoli szukamy miejsca na nocleg i kiedy
zauważamy ruiny dawnej osady górniczej bez
zastanowienia przeganiamy owce i

rozpoczynamy przygotowania do snu.

Lepszego startu nie mogliśmy sobie
wymarzyć. Widoki, słońce, brak wiatru -
wszystko dopisało. Martwiły nas jednak gęste
chmury zbierające się nad naszymi głowami oraz
krążący nad nami stwór ze swoim hou!hou!hou!

Czy obudzimy się jutro z dwoma ukąszeniami
na szyi?

Walijskie grzbiety #3 - Słońce czy deszcz?

hou!hou!hou!

Stwór towarzyszył nam niemalże całą noc,
jednak oszczędził nasze skołatane dusze... a tam
skołatane. Spałem jak dziecko i mam wrażenie,
że chłopaki również. Niestety poranek powitał
nas raczej mizerną pogodą. Na czas składania
obozowiska mżawka szczęśliwie ustała i
mogliśmy bez większego pośpiechu
przeorganizować siebie oraz bagaż prosto na
rowery.

Krótki, acz intensywny odcinek przełajowy
doprowadził nas do Trawsfynydd, gdzie
mieliśmy okazję uzupełnić zapasy w miejscowym
sklepiku. Kupiłem sobie tanie rękawiczki, aby
dłoniom było miło. Radek skorzystał z
miejskiego szaletu, aby umyć buty. Przed chwilą
poznał Walię z tej "czekoladowej" strony kiedy to
na chwilę zgubiliśmy szlak. Gdy wreszcie pojawił
się kilkadziesiąt metrów obok, okazało się, że
czeka nas przeprawka przed małe grzęzawisko.

Z pełnymi żołądkami wyjeżdżamy z
miasteczka Trawsfynydd i dołączamy do trasy
rowerowej NCN 82, będącej częścią gęstej sieci
ścieżek rowerowych Sustrans biegnących przez
całą Wielką Brytanię. Trasa prowadzi wzdłuż
spokojnej drogi asfaltowej i auta mijają nas z
rzadka. Powoli nabieramy wysokości a tym
samym zyskujemy widok na nasz najbliższy cel -
las Coed y Brenin gdzie czeka nas trochę
singletracków.

Pogoda tymczasem przybrała łagodniejsze,
aczkolwiek nadal ponure oblicze. Ubrania
pozostawały jednak suche i tylko nisko czyhające
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chmury wraz z chłodnym wiatrem zwiastowały
nadchodzące zmiany.

Do lasu wkraczamy po dobrze utrzymanych
szutrach mijając gdzieniegdzie kierunkowskazy
na kolejne etapy pętli MTB o dumnie brzmiącej
nazwie "Beast". Nie o wszystko zahaczymy, ale
parę atrakcji nas nie ominie. Tak jak wczorajsza
dolina rzeki Lledr była ucztą dla oka, tak las
Coed-y-Brenin zdecydowanie wyrył się w naszej
pamięci jako miejsce, gdzie jazda sprawiała
największą frajdę. Szutry, gęsto porośnięte leśne
ścieżki, świetnie przygotowany singletrack -
każdy z nas miał jakąś ulubioną sekcję. Z
perspektywy czasu, rację muszę przyznać
Radkowi, który był zachwycony szybkim
zjazdem przez las wzdłuż rzeki Cain. Piękne
widoki, gęste listowie. Szybki zjazd, miękka
trawa uwija się pod kołami, a las urozmaica jazdę
zostawiając martwe gałęzie tu i tam - tak, to
właśnie wtedy było najfajniej.

Wygłodniali po leśnych szaleństwach
dojeżdżamy do Dolgellau i zatrzymujemy się na -
a jakże! - śniadanie Full English. Tym razem jest
grubo, wszystko dwoi się na talerzu: tosty, jajka
sadzone, trójkątne placki ziemniaczane, boczek,
smażone pomidory, fasolka. Smakujemy. Dużo
kalorii. Nie zmarnujemy.

Do knajpy weszliśmy w samą porę, widać jak
za oknem rozpoczyna się ulewa. Nie spieszno
nam na deszcz, więc spokojnie delektujemy się
zawartością talerzy. Radkowi marzy się sernik,
niestety za ladą jest tylko ciasto z bitą śmietaną...
cóż obejdziemy się smakiem. Jeszcze powolutku
kawa i uchodzi z nas zmęczenie pierwszego
etapu dzisiejszego dnia.

Ogrom kalorii, które pochłonęliśmy trochę
mnie niepokoi. Szybko okazuje się, że
niepotrzebnie - zaraz za miasteczkiem czeka nas
złowroga ścianka. Wpierw asfaltem, ale za
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chwilkę skręcamy na bridleway i wpełzamy pod
górę po zielonej trawce. Nie szkoda roweru
prowadzić kiedy zewsząd otaczają nas tak
niesamowite widoki - czas zdaje się stać w
miejscu.

Na szczęście nie pchamy na darmo. Po chwili
docieramy do względnie płaskiego odcinka,
który można ujechać, i który poprowadzi nas na
singletrack. Tym razem nie jest to świetnie
przygotowana trasa, a raczej stary trakt dla
piechurów. Technicznie wypada trudno; wąsko,
murki kamienne zamykające obie strony
pobocza, sporo dużych kamieni po drodze i
okazjonalne uskoki. Parę razy zsiadam z roweru,
ale większość drogi delektuje się masażem
przedramion jaki mi zaoferowano.

Po zjeździe znów witamy się z drogą NCN82,
która od teraz poprowadzi nas aż do miasteczka
Tywyn. Powoli wkraczamy do królestwa masywu
Cadair Idris, który wyrasta po naszej lewej
stronie. Z początku trasa prowadzi nas asfaltem,
ale wkrótce przeistacza się w szuter spokojnie
wijący w obliczu majestu masywu. Chmury nad
nami gęstnieją coraz bardziej, widać jak
grawitacja z sekundy na sekundę coraz bardziej
im ciąży. Pogoda zaczyna szaleć nad naszymi
głowami; to pada, to przestaje. Zakładamy
kurtki. Zdejmujemy. Zakładamy. Ki czort?
Pogoda płata co raz to nowe figle,a w oddali po
naszej prawej, nad plażami Barmouth czasami
przebija się słońce.

Do Tywyn dojeżdżamy doliną rzeki Dysynni.
Asfaltem krążymy pośród kamiennych gigantów
wyrastających na naszej drodze. Miasteczko jest
ostatnim jakie spotkamy przed Machynlleth, a
poziom cukru w naszej krwi ociera się o dno.
Zatrzymujemy się w markecie obsługiwanym
przez dwóch Pakistańczyków. Chyba nie
specjalnie zauważyli nasz pobyt w sklepie,
skupieni byli na oglądaniu Mumii w telewizji - w
ichniejszej wersji językowej, a jakże! Resztę z
zakupów dostaję między akcją filmu a dialogami.
Nie szkodzi - są kalorie, jest impreza! Świeży
zapas wody, mleko czekoladowe, napój
energetyczny, flapjacki, m&m'sy i coś tam
jeszcze, wszystko napakowane cukrem... przyda
się

Za Tywyn postanawiamy odpuścić jeden etap
przełajowy, zamiast tego jedziemy trasą 82,
asfaltem przez "Szczęśliwą Dolinę". Radka trochę
obtarło tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną
nazwę. Na postojach ratuje się Sudocremem
czerpiąc go ze słoiczka pełnymi garściami. Robi
się późno i chcemy co najmniej dojechać do
Machynlleth, a najlepiej do schroniska Nant
Sydion. Przecież to tylko 20km… …w linii
prostej.. . powtarzam to chłopakom i przemy do
przodu - czy na prawdę sobie uwierzyłem?
Krótko przed Machynlleth, trasa rowerowa
odbija w bok na mało znaczącą drogę. Decyduje
się jechać według trasy. Dopiero później
orientuje się, iż w ten sposób tylko
zafundowałem niepotrzebny, gdyż za chwilę i tak
dołączymy do głównej drogi, którą przed chwilą
opuściliśmy. W obawie przed linczem milczę. W
zeszłym roku taka sytuacja doprowadziła nas do
świetnego campingu z widokiem na zatokę
Cardigan. Trzymam kciuki. Za chwilę okazuje
się, że nasze wspinanie rzeczywiście nie poszło
na marne. Za kolejnym wzgórzem natrafiamy z
Pawłem na niepozorny znaczek reklamujący pole
kempingowe. Jesteśmy przekonani, że wizja
gorącego prysznica zachwyci Radka i… jego
cztery litery. Zadowoleni z naszego znaleziska
czekamy z Pawłem na szczycie, aby oznajmić
Radkowi wesołą nowiną. Nagle wyłania się z za
zakrętu i powoli tocząc się pod górę - tak jak my
chwilę temu - dojeżdża do nas.

- Mamy dla Ciebie coś ekstra! Zobacz. -
mówię wskazując na tablicę z koślawym napisem
"Camping".

- A gdzie miasto, gdzie żarcie? - odparował
Radek.

- Miało być ciepłe żarcie - dodał po chwili,
tym samym rozczulając nas na krzywdę, która go
właśnie spotkała.

Chwila negocjacji i udaje nam się go
przekonać, że już późno, i że tak lepiej. Prysznic
będzie, a jedzenie jak trzeba to poszukamy na
rowerze. Chociaż się spytamy po ile nocleg.

Właścicielka pola namiotowego okazuje się
świetną babką i jak tylko słyszy pytanie o
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najbliższe miejsce z jedzeniem, chwyta za telefon
i rezerwuje nam miejsce w najbliższej knajpie.
Mamy pół godziny, akurat żeby rozejrzeć się po
polu, wybrać dogodne miejsce na namioty i już
na lekko pojechać na zasłużoną kolację. Dziękuję
łaskawa Pani!

Knajpa jest z tych lepszych i początkowo
nieswojo czuje się z zapoconych, ubłoconych i
zapewne nieświeżych, ciuchach. Zimne piwo i
zamówienie na trzy duże hamburgery
rozwiewają wszelkie negatywne emocje.
Siedzimy w cieple małej Walijskiej knajpce,
czekamy na jedzenie i wiemy, że przed spaniem
czeka nas gorący prysznic. Dzień znów kończy
się dobrze.

Walijskie grzbiety #4 - Glyndwr i zemsta
burgera

Poranek przywitał nas deszczem
obstukującym tropiki naszych namiotów.
Deszczem na tyle lekkim, że postanowiliśmy
zapakować się na rowery, trzymając czujne oko
na horyzont wokół nas w poszukiwaniu
niepokojących znaków na niebie. Chmury gnały
przed siebie przynosząc na przemian
przejaśnienia z przelotnymi deszczami. "Nic
tragicznego" - myślimy, a że od tego
wypatrywania zrobiło się już późno -
decydujemy się na start w stronę Machynlleth.

Miasto nie jest daleko i po paru kilometrach
asfaltem jesteśmy w centrum miasteczka
składającego się z dwóch dróg zbiegających się w
kształcie litery T. Niby nic specjalnego, jednak
zaraz po wjeździe do miasta w oczy rzuca się
znak rozpoznawczy Machynlleth -
monumentalna wieża z zegarem pochodząca z
lat 70. XIX wieku. Wybudowana dla uczczenia
wejścia w dorosłość Charlesa Stwearta Vane-
Tempesta, najstarszego syna George Vane-
Tempesta, 5. markiza Londonerry – też dostałem
zegarek na 18. urodziny…

Mijamy zegar i w poszukiwaniu apteki oraz
śniadania przeciskamy się przez zatłoczone
uliczki, po drodze chwytając świeże owoce z
wszędobylskich straganów. Ostatecznie
zasiadamy w małej knajpce.

Niestabilna pogoda za oknem nie napawa
optymizmem. Niestety, talerze opustoszały,
herbata od dawna stygnie w żołądkach, a cel
podróży sam do nas nie przyjdzie. Jako
minimum na dziś wyznaczamy sobie zjedzenie
zakupionych truskawek i dotarcie do schroniska
Nant Syddion.

Miasto opuszczamy w rytm deszczu i zaraz za
jego granicami trafiamy na potężną ściankę,
stromo pnącą się do góry. W miarę postępu
warstwy odzieży ubywa, a rumieńców na
twarzach przybywa. Całe szczęście jedziemy po
asfalcie, jakakolwiek inna nawierzchnia
skończyłaby się tutaj dla nas pchaniem. Po
dotarciu na górę skończyła nam się normalna
droga, a deszcz rozszalał się na dobre.

Wątpliwą ochronę przed deszczem oferuje
nam przydrożne drzewo, gdzie przycupnęliśmy
na naradę i truskawki. Pada? Pada! Zakładamy
drelichy. Jest trasa do przejechania? Jest! Zostały
jeszcze truskawi? Nie! No to jedziemy! Trakt
Glyndwra niecierpliwie czeka.

Opuszczamy nasze drzewo i udajemy się w
stronę pobliskiej farmy, przez którą prowadzi
nasza trasa. Szlak z minuty na minutę rozmięka
nam pod kołami, sytuacji nie poprawia wjazd na
porośnięte trawą wzgórza. Kiedy docieramy do
bramki prowadzącej w las witają nas kłódka wraz
z tablicą informującą, iż ta część szlaku jest
tymczasowo zamknięta. Decydujemy się na
objazd szlakiem pieszym przez Glanmerin.
Nawierzchnia nieznacznie gorsza, ale przez
większość objazdu udaje nam się utrzymać na
rowerach.

Kolejna brama oznaczała dla nas niestety
kolejne kłopoty. Ledwo mieliśmy okazję dołączyć
do naszej pierwotnej trasy kiedy to na polu, które
musieliśmy przekroczyć, zainteresowała się nami
krowia rodzinka. Krowy dotychczas nie
stanowiły dla nas problemu - trochę dlatego, że
ich po prostu nie spotkaliśmy. Jednak
pokaźnych rozmiarów biały byk stojący na czele
stadka zachwiał naszą pewność siebie. Był
zdecydowanie zainteresowany tym co robimy na
jego terenie i tym co też takiego wczoraj jedliśmy
na kolację. Na każdy nasz krok do przodu, byk
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odpowiadał dwoma w naszą stronę. Każdy nasz
krok do tyłu, to jeden krok byka w naszą stronę.
Rachunek był dosyć prosty. Powoli wycofaliśmy
się za bramę, aby z bezpiecznego miejsca
poobserwować sytuację.

Nie minęło pięć minut, a parzystokopytni byli
tuż przy bramie strzegąc dostępu do szlaku. Nikt
z nas nie miał ochoty zawrzeć z bykiem bliższej
znajomości toteż zdecydowaliśmy się na kolejny
objazd przez pobliską łąkę. Objazd to może za
dużo powiedziane, raczej kolejne parę minut
prowadzenia rowerów przez trawę sięgającą
kolan, zakończone przeprawką przez krzaki i
rzeczkę. Cel został jednak osiągnięty. Byliśmy z
powrotem na szlaku, a byk nigdy nie dowie się co
dzień wcześniej było w menu.

Szlak w większości jest przejezdny, do tego
przestało padać i wreszcie możemy spokojnie
nacieszyć oczy widokami na okolicę. Po
trawersie jednego ze zboczy docieramy do
zamkniętej bramy, którą forsujemy. To co
zastajemy za bramą można opisać tylko w jeden
sposób: zielony tunel. Po bokach jesteśmy
otoczeni przez ściany zieleni stworzone przez
gęste krzewy i drzewa domykające niebo nad
naszymi głowami, pod kołami mamy dwa
niemrawo wyzierające spod trawy ślady - znak,
że trasa od dawna jest zamknięta. Mimo, iż
jedziemy z górki nie muszę w ogóle używać

hamulców. Gdy jadę zbyt szybko wystarczy
zjechać na środek szlaku, a gęsta i mokra trawa
skutecznie ograniczaja prędkość. Na szczęście,
gdy przychodzi pedałować pod górę robi się
szerzej, a nawierzchnia zmienia się w dobrze
ubitą szutrówkę.

Po zdobyciu wzgórza pojawiają się pierwsze
oznaki, że wkraczamy do Walii środkowej. Gęste
lasy zaczynają powoli ustępować pustym
wrzosowiskom, a wzgórza nabierają
łagodniejszego charakteru.

Zahaczamy o szlak MTB Syfydrin,
nawierzchnia od tej pory jest już cały czas
utwardzona i od czasu do czasu urozmaica nam
jazdę, rzucając pod koła techniczne wyzwania.
Mimo, iż jest cały czas szeroko trzeba uważnie
wybierać ślad - jazda w ten sposób dostarcza
nam ogromnej frajdy.

Zatrzymujemy się w Ponterwyd, ostatniej
miejscowości przed schroniskiem. W
przydrożnej knajpie posilamy się piwkiem i na
pohybel bykom zamawiamy burgery. Czas mija
nam błogo, a atmosfera na zewnątrz
niepostrzeżenie gęstnieje. Gdy już
zdecydowaliśmy się opuścić ciepłe wnętrze
knajpy, chmury wisiały nisko, niechętnie
przepuszczając ostatnie promienie słońca.
Najwyższa pora, aby wyruszyć do domu.



156

Fakt, iż schronisko jest oddalone od knajpy o
przysłowiowy rzut beretem niezmiernie nas
cieszył, tym bardziej, że pogoda nie wróżyła
dobrze na noc.

Nant Sydion znajduje się nieopodal leśnej
drogi serwisowej. W środku zaoferowało nie
tylko suche miejsce do spania, ale także izbę z
kozą w której można było napalić i nieco
przesuszyć ubrania.

Znikoma ilość drewna oznaczała konieczność
wyjścia na łowy. Od spotkanych w schronisku
Anglików dowiadujemy się, że do dyspozycji
mamy siekierę (z zawiniętym ostrzem) oraz piłę
(z wyszczerbionymi zębami). Nasi sąsiedzi
dołączają do mnie i do Pawła w poszukiwaniu
drewna. Pierwszy raz mieliśmy okazję
doświadczyć na własnej skórze jak dokuczliwe są
tutejsze muszki (ang. midges). Małe robactwo
latające w dużych chmarach i gryzące w każdą
odsłoniętą część ciała. Ukąszenia jak na niewielki
rozmiar muszek, są bolesne i zostawiają
swędzące ślady na kilka najbliższych dni. Tak
zagrzewani do efektywnej pracy szybko łapiemy
pod pachę co udało nam się "urąbać" i z
powrotem pędzimy do schroniska osuszyć się i
zaznać odpoczynku.

Walijskie grzbiety #5 - Szlak by to trafił

Solidny dach nad głową, podłoga z litego
drewna pod materacami. Te i inne luksusy
sprawiły, iż tego ranka z pewnym opóźnieniem
zorientowaliśmy o zasadności naszych
wczorajszych obaw o pogodę. Noc minęła nam
spokojnie i tylko Radek nad ranem zgotował mi
przedwczesną pobudkę swoim chrapaniem. Trzy
przewroty na bok, dwie prośby - coś na krztałt
"Ej! " - i jeden rzut baterią później mogłem
kontynuować moje przeciąganie snu.

Nie spieszyło się nam zbytnio, gdyż oficjalna
prognoza pogody zasłyszana od angielskich
sąsiadów wykluczała jakiekolwiek długie
dystanse, tym bardziej przez odsłonięte góry. Tak
też kolejny dzień miał krążyć wokół dostania się
do kolejnego schroniska.

W trakcie ogarniania się rozpaliliśmy jeszcze

w kominku, aby dogrzać kości przed wyjazdem.
Parszywy deszcz nieustannie siąpiący za oknem
dawał o sobie znać strugami zalewającymi okna
do izby. Śniadanie, pakowanie, przegląd rowerów
- Radka przerzutki nie domagają. Już wszystko w
porządku. Żegnamy naszych sąsiadów, którzy
własnie wyruszają. My, po uprzednim
posprzątaniu własnego bałaganu i zostawieniu
wpisów w księdze schroniska, robimy to samo.

Początek drogi jest niezły. Cały czas pada,
jednak drogi leśne są porządnej jakości i poza
notorycznym przegrzewaniem w ciuchach
przeciwdeszczowych nic nam nie doskwiera. Z
czasem deszcz ustaje, co wykorzystujemy na
doprowadzenie temperatury ciała w rejony
komfortu. Nie jest to może lato, ale krótki
rękawek robi swoje i poprawia humory.

Radość z braku deszczu nie trwa jednak
długo. Najpierw lecą pojedyncze krople, dalej
zdają się spadać parami a już chwilę potem leje
na całego. Mijamy rezerwat Kani Rudej, jednak
mimo zachęcających nas ścieżek wyłożonych
deskami nie jesteśmy w nastroju na zwiedzanie i
obserwowanie ptaków drapieżnych. Stajemy
tylko pod pobliskim łukiem na zdjęcie grupowe i
ruszamy dalej w stronę Pont-rhyd-y-grose.

Deszcz gęstnieje i jedzie nam się coraz gorzej,
mając w perspektywie zbliżający się odcinek
górski decydujemy się przycupnąć pod jakimś
zadaszeniem z nadzieją na polepszenie pogody.
Umilamy sobie czas rozmową, żelkami oraz
wspominając durne teksty hitów z lat 90.

".. .Walkin' in Memphis,

do I really feel the way I feel,

I'm serious as a cancer...

btw. how much is the fish?"

To skutecznie zajmuje nam 1.5 godziny, przez
która pogoda nie poprawiła się ani trochę. Tym
sposobem nie dotrzemy do schroniska, a o
jakimkolwiek ukończeniu trasy będzie można
zapomnieć. Przełykamy decyzję o konieczności
jazdy i poceniu się w drelichach. Pozostaje
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jeszcze tylko obranie trasy. Spoglądając na mapę,
próbujemy ocenić teren przez jaki przyjdzie nam
jechać. Przez chwilę pada pomysł objazdu
asfaltem, ale zostaję ostatecznie odrzucony.
Przełaj wydaje się, krótki.. . a co tam, przygoda!

Po opuszczeniu asfaltu jedziemy dobrze
utrzymaną szutrówka, która jednak szybko się
kończy. Dalsza trasa to już typowy szlak,
któremu dwa dni nieprzerwanego deszczu nie
przysłużyły się za dobrze. W mgnieniu oka
przesiadamy się na pchanie rowerów. Omijając
widoczne kałuże i zapadając się po kostki w te,
które skrywają się pod gęstym poszyciem trawy,
podążamy pod wiatr. Tam gdzie podłoże jest
wystarczająco twarde, aby na nim ujechać,
wyryte są głębokie bruzdy. Świetnie pasują w nie
nasze opony, tego samego nie da się powiedzieć o
pedałach. Radek pozostaje z tyłu, ja z Pawłem
krążymy wokół siebie w zasięgu krzyku.
Wzgórza dookoła są łyse jak kolano, więc wiatr
może śmiało robić co mu się podoba, co też
skrzętnie wykorzystuje. Mimo wszystko, w tych
rzadkich chwilach, gdy wychylam głowę spod
gardy kurtki, czuję że widoki w pewnym stopniu
wynagradzają trud. Jest coś takiego w górach, że
w brzydką pogodę nabierają zupełnie innego
blasku. Nie wiem, czy chłopaki podzielali to
uczucie. Niestety w obawie o zalanie aparat
praktycznie cały dzień przesiedział w
wodoszczelnym pokrowcu i wspomnienia
widoków będą musiały wystarczyć.

Po wydostaniu się ze wzgórz w nagrodę
mamy długi zjazd do Pontrhydfendigaid (Pontr-
co?), gdzie jest okazja uzupełnić zapasy przed
ostatnim etapem prowadzącym do schroniska.
Wszystko wydaje się być zamknięte na cztery
spusty, po za jednym sklepikiem z zapleczem
kuchennym. Kuchnia jest niestety nieczynna, ale
właściciel oferuje nam tosty, herbatę oraz
podgrzanie… polskich kiełbas, które znaleźliśmy
w lodówce. Zasiadamy przy stolikach w bocznym
pomieszczeniu pełnym gratów i gracików, i
cieszymy się tą, niemal królewską ucztą.

Za Pontr-co przejeżdżamy obok ruin opactwa
Strata Florida, szczelnie zamkniętego - tak jak
większość miejsc dookoła. Za opactwem czeka
na nas długi i mozolny podjazd. Asfalt, szuter,

szlak - droga stopniowo staje się coraz gorsza. Im
dalej brniemy w głąb tym więcej przybywa
kałuży. Najpierw małe, następnie szerokie,
długie, potem głębokie... i tak dalej. Postępująca
erozja szlaku zdaje się nie mieć końca. Ciągłe
opady sprawiły, że cała woda spływająca ze
zboczy zbiera się w potokach, a te
niejednokrotnie zmieniając się w rwące rzeki
wylewają i zalewają okolice. Każde kolejne
przejście przez wode jest gorsze od drugiego. W
pewnym momencie zauważamy, że nasz szlak
zamienił się w nieco żwawą rzekę a my tak
właściwie prowadzimy rowery poboczem.

Powoli zaczynam wątpić w sens przepychania
się do schroniska, apogeum nastaje gdy trafiamy
na skrzyżowanie szlaku (teraz rzeki) z
nabrzmiałym od deszczu strumieniem. Niestety
znajdujemy się po złej stronie szlaku, co oznacza
konieczność podwójnej przeprawy. Po kolei,
rower po rowerze przenosimy się z brzegu na
brzeg. Każdy z nas ma stopy skostniałe od
ciągłego wchodzenia do wody, dłonie też nie
maja się za dobrze. Pchanie i przenoszenie
rowerów przez kępy trawy również nie pomaga
naszym postępom. Spojrzawszy na mapę widzę,
że czeka nas jeszcze jedna przeprawa przez rzekę
zanim dotrzemy do schroniska.

Zostało nam jeszcze tylko kilkaset metrów do
schroniska. Ponieważ znajdowało się ono w
dolinie, podjeżdżam trochę dalej, aby z góry
ocenić czy rzeczywiście dobrze trafiliśmy i czy
zejście w dół się opłaca. Nie miałem pojęcia w
jakim stanie będzie schronisko, ile będzie w nim
miejsc i czy będą inni goście. Po chwili domek
wyłonił się zza drzew, poczekałem aż chłopaki
do mnie dołączą. Z komina nie unosił się dym co
oznaczało, iż całe schronisko będzie dla nas.
Właśnie chciałem zawrócić rower, gdy z okolicy
tylnego koła rozległ się donośny huk a opona
momentalnie sflaczała. Pomyślałem tylko jak to
dobrze, że stało się to właśnie tutaj i czym
prędzej zaczęliśmy sprowadzać rowery na dół...

Walijskie grzbiety #6 - Powrót

Przemoczeni wchodzimy do schroniska Moel
Prysgau. Jesteśmy sami. Schronisko składa się z
jednego dużego pomieszczenia, w którym
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wydzielono drugie przy pomocy ścian karton-
gipsowych. Zamykamy za sobą drzwi. Krople
wody kapią z nosów wprost na betonową
posadzkę. W jednym kącie znajduje się duża
prycza mogąca pomieścić 4 osoby, na
przeciwległej ścianie, na dużym falbanku
niedbale porozrzucane są różnorakie narzędzia.
Jednak nasz wzrok przykuwa coś innego.

W rogu zaraz przy wejściu znajduje się
pokaźny składzik suchego drewna a obok zestaw
siekier i pił - wszystkie w bardzo dobrym stanie.
Przez drzwi zbite z nieoheblowanych desek
zaglądamy do drugiego pomieszczenia. Duża
prycza, zdezelowane biurka, fotele i koza
wkomponowana w stary kominek z okopconymi
ścianami. Nawet przytulnie. Kamienne ściany
pomalowane są sfatygowaną już białą farbą,
pomieszczenie nie jest duże i raczej nie trudno
będzie je nagrzać, nie będziemy marznąć.

Podstawowe potrzeby mieliśmy zaspokojone.
Paweł zajął się rozpalaniem ognia, Radek
ogarniał swoje rzeczy, a ja przystąpiłem do oceny
strat. W oponie nietrudno było znaleźć rozcięcie
trzycentymetrowej długości, dętka oczywiście
poszła tą samą drogą. Jednak nie to mnie
najbardziej martwi. Obracając korbą słyszę
metaliczne piski i czuję wyraźny opór przy
każdym obrocie. Kompletna rezygnacja. Nawet
jeśli jutro pogoda się poprawi, to nie mam co

myśleć o dalszej jeździe ze niesprawnym
suportem. Chwilę zajmuje mi zorientowanie, że
to tylko skrzywiony koszyk na wodę ociera o
ramie korby. Wychodzi zmęczenie, głupie
niedopatrzenie... Rozpływająca się po mnie ulga
przynosi natychmiastową poprawę humoru.
Żwawo zdejmuje co ważniejsze rzeczy z roweru i
zabieram się za cięcie dodatkowego drwa,
abyśmy w nocy już nie musieli się o nic martwić.

Paweł zdążył poradzić sobie z kozą i ta
ochoczo połyka kolejne gałęzie podnosząc
temperaturę naszego pomieszczenia i
wypełniając je zapachem ogniska. Rozglądamy
się po schronisku i, ku naszemu zdziwieniu i
wielkiej uciesze, na jednej z półek, zaraz obok
konserw znajdujemy pełen karton wina! Wieczór
zapowiada się wręcz wybornie. Radek robi za
klimaciarza i w tle przygrywa muzyką ze swojego
przenośnego głośnika, z którym nigdy się nie
rozstaje a Paweł częstuje szkarłatnym trunkiem.

Najwyższa pora zająć się naprawą szkód.
Wyciągam nić dentystyczną i igłę, i zabieram się
za oponę. Paweł oferuje pomoc z łataniem dętki.
Co prawda nie zamierzam tak rozciętej dętki
zakładać na koło, ale lepszy rydz niż nic -
szczególnie w zapasie. Ceruję oponę
wykorzystując wszystkie sztuczki krawieckie,
których zdołałem nauczyć się od babci Władzi tj.
dwie. Wkuwam się z najpierw jednej strony a
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potem z drugiej.. . Nie to żeby babcia Władzia
tylko tyle potrafiła, wręcz przeciwnie. To raczej
ja byłem mało pojętnym uczniem. Powstałą
bliznę dla pewności podklejam od środka łatką
samoprzylepną oraz szarą taśmą.

Niebawem robi się ciemno a jedyne źródła
światła, które nam towarzyszą to ognisko i
świeczki poutykane w zakamarkach. W razie
potrzeby wspomagamy się latarkami.

Za oknem szaleje deszcz, a my siedzimy i
wpatrując się w ogień słuchamy muzyki. Nikt nie
przyjdzie i nie zapuka - szczególnie w taką
pogodę - kompletna głusza.

Wieczorny czas mija powoli, debatujemy
odnośnie planów na dzień następny. Jeśli przez
noc pogoda się poprawi jedziemy dalej, jeśli
będzie to samo zadecydujemy o odwrocie.
Najbliższa stacja kolejowa jest jednak około 50
kilometrów od schroniska, z czego większość
przez góry. Jeśli pogoda drastycznie się załamie
być może utkniemy na kolejny dzień w
schronisku. Winka trochę zostało, ja mam
zapasowa rację żywnościową, która powinna dla
nas starczyć. W najgorszym wypadku nie
powinno być tak źle. W sen zapadamy nieco
niepewni następnego dnia.

Następnego ranka zdaje się, że w nocy ani
przez chwilę nie przestało padać. Rzeczka
płynąca przed schroniskiem podniosła swój
poziom o dobre pół metra, do tego wylała i
zaczyna prawie ocierać się o nasz ganek. Do tego
dalej pada.

Powoli zbieramy się do śniadania, rozpalamy
w kozie. W obliczu obecnej pogody będziemy
raczej decydować czy wracać już dzisiaj, czy
przeczekać nawałnicę w schronisku niżeli
rozpatrywać dalszą jazdę...

Docinam nowego drzewa z nawiązką, aby
nasi następcy na starcie nie musieli się o to
martwić. Do kolekcji konserw dokładam swoje
sardynki, które dzielnie wiozę praktycznie od
początku wyprawki. Nigdy nie trafiły do
śniadaniowego menu.

Krótko po południu zapada ostateczna
decyzja. Postanawiamy opuścić Moel Prysgau i
przemoknąć dzisiejszy dzień w drodze do
najbliższej stacji kolejowej. Na szczęście
większość drogi znam bardzo dobrze z
poprzedniej wycieczki w te rejony i wiem czego
się spodziewać... a przynajmniej tak mi się
wydaje.

Kolejny raz, już ostatni, przenosimy toboły z
powrotem na rowery, naciągamy na siebie resztki
suchej odzieży i drelichy. Każdemu z nas
zabrakło suchych skarpetek, mi została tylko
para tych do snu. Miały zawsze być suche. Teraz
to już obojętne, lądują na stopach, aby opóźnić
ich przemoczenie owijam je reklamówką ze
spożywczego.

Większość trasy wiedzie wśród drzew, które
dają dobrą ochronę przed wiatrem. Nawet
przyjemnie się jedzie, szuter usłany jest młodymi
pędami świerkowymi. Pełno ich pod kołami.
Jedzie się prawie jak po zielonym dywanie. Gdy
zjeżdżamy niżej, trafiają się mgły dodające uroku
niespokojnej pogodzie. Zupełna pustka, zdaje
się że w całym lesie Tywi nie ma nikogo prócz
nas.

Dojeżdżamy do asfaltu. Patrzę na mapę, aby
sprawdzić czy opłaca się nim jechać. Jeśli chodzi
o odległość to nie ma wielkiej różnicy, trasa
prowadzi jednak przez otwarte wrzosowiska co
nie bardzo mi się podoba. Czuję, że chłopaki
bardzo chcą nim jechać. Ostatecznie przystaję na
propozycję i chwilę później wdrapujemy się
asfaltem pod górę. Wmordewiatr nie sprzyja
nam wcale. Z każdym następnym metrem, kiedy
wspominam sobie relatywnie spokojną jazdę
przez las, wzmaga we mnie chęć powrotu do
lasu, na szuter. Z uwagi na chłopaków
początkowo nic nie mówię. Kiedy docieramy na
szczyt miarka się jednak przebrała. Pedałuje na
jednym z lżejszych przełożeń, wmordewiatr
dmie - mam wrażenie, że stoję w miejscu.
Zatrzymuję się koło chłopaków i pokazując
palcem kierunek, w którym zmierzamy, krzyczę
coś o wietrze w pysk i czekających nas
kilometrach przez odsłonięte wzgórza. Chłopaki
na mój widok momentalnie obracają rowery i
wracamy do lasu. Później dowiedziałem się, że
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niewiele zrozumieli z tego co krzyczałem, ale
moja mina świadczyła, iż jestem zorientowany na
sukces. Przez las jedzie się zdecydowanie
przyjemniej.

Wiem, że po drodze będziemy mijali Soar y
Mynydd – najbardziej odosobnioną kapliczkę w
całej Walii. Liczę na schronienie. Jednak to co
zastaliśmy przy kapliczce mocno nas zaskoczyło.
Most, który prowadził do kapliczki był
całkowicie zalany przez rzekę. Barierki
wystawały do połowy nad poziom wody. O ile
wczorajsze przeprawy wyzwalały w nas nieswoje
uczucie, tak teraz patrząc na żwawą rzekę
przelewającą się przez most naprawdę się boimy.
Po Pawle widzę, że nie ma zamiaru wchodzić na
most. Radkowi jest zimno i myśli tylko o suchym
miejscu. Ja natomiast kompletnie nie mam
ochoty podjeżdżać półgodziny pod górę, z której
właśnie w 5 minut zjechaliśmy. Postanawiam
najpierw sprawdzić bez roweru jaki naprawdę
jest nurt. Lodowata woda przykrywa mi kolana,
ale z pomocą barierki da się spokojnie ustać. Nie
ma co się dalej zastanawiać, tym bardziej, że
schronienie jest tuż za mostem. Wspólnym
wysiłkiem przeprawiamy rowery i sprawdzamy
czy da się wejść do kapliczki. Na szczęście drzwi
są otwarte i możemy przez chwilkę odsapnąć w
suchym i wolnym od wiatru pomieszczeniu.
Przed wejściem pozbywamy się reklamówek z
butów, nic nam więcej nie pomogą - są pełne
wody. Wchodzimy do środka, ciszę przerywa
tylko skrzypienie starej drewnianej posadzki.
Oddaje Radkowi swoje rękawiczki, gdyż narzeka
na zmarznięte dłonie. Mnie o dziwo jest ciepło.
Chwilę czekamy, aż trochę odsapniemy i się

ogrzejemy. Kiedy każdy z nas oznajmił gotowość
do wyjścia ruszamy dalej. Najwyższa pora
opuścić las Tywi. Bramę wyjazdową stanowi dla
nas tama na zbiorniku Brianne. Masy wody
przelewające się przez tamę najlepiej świadczą od
nadmiarze opadów w ostatnich dniach.

Między nami a stacją kolejową w Llanwrtyd
Wells jest już tylko las Esgair Dafydd, który na
dzień dobry wita nas podjazdem. Metry w górę
nie idą jednak na marne, gdyż na pożegnanie z
lasem dostajemy całkiem fajny zjazd
singletrackiem. Szkoda tylko, że pogoda jest tak
parszywa. Niestety ślad prowadzi nas do miejsca
gdzie część trasy jest zalana przez rzekę. Jesteśmy
zmuszeni wrócić kawałek drogi i przeprawić się
przez farmę. Droga, która przyszło nam pokonać
zdaje składać się w 99% z odchodów
zwierzęcych - jeszcze nigdy nie zależało mi tak
bardzo na tym, aby nie spaść z roweru.

Po dotarciu na stację dowiadujemy się, że na
następny pociąg do Swansea musimy trochę
poczekać. Czas ten postanawiamy wykorzystać
na pożegnalną kolację i piwo w lokalnej knajpie.
Niestety na jedzenie trzeba za długo czekać i
pozostaje nam tylko piwo... dobrze, że nie było
na odwrót. Resztę kalorii uzupełniamy w
pobliskim markecie.

I tak oto zakończyliśmy naszą wycieczkę.
Zabrakło szczęścia do pogody i. . . cierpliwości.
Kolejnego dnia, będąc już w domu mogłem
podziwiać czyste błękitne niebo rozciągające się po
horyzont. Uśmiechłem się pod nosem i wróciłem
do czyszczenia roweru.
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Dzień I - 30.07.2012 r.

Budzik nastawiłem na 8:00, ale i tak
obudziłem się dużo wcześniej. Właściwie to nie
mogłem spać już od świtu. W kółko jedna myśl
„To już dziś. Za chwilę w końcu wsiądę na rower
i pojadę przed siebie. Będę spał gdzie zastanie
mnie zmierzch i codziennie gdzie indziej.”
Rodzice zgodzili się dzień wcześniej. Właściwie,
po godzinnej rozmowie przedstawiającej moje
plany na najbliższy tydzień, może dwa, w końcu
uświadomili sobie, że i tak pojadę. Warunek
zgody – mieliśmy spać „na gospodarza”,
ponieważ to była nasza pierwsza wyprawa i na
dodatek byłem jeszcze niepełnoletni. Wieczorem
szybkie zakupy, pakowanie sprzętu szykowanego
od zeszłej zimy, ostatnie dopieszczenie roweru i
do łóżka.

Rano prysznic, szybkie śniadanie i gdy już
miałem wybiegać, zadzwonił telefon. Okazało
się, że Tomek nie zdąży, więc musieliśmy
przesunąć wyjazd o godzinę. Drugie śniadanie,
ostatnie przekonywanie rodziców, że wszystko
będzie ok. Jak się po chwili okazało nic

początkowo nie było ok. Po dotarciu pod dom
Tomka dowiedziałem się, że przy pakowaniu
zauważył dziurę w świeżo kupionych sakwach.
Po próbie spakowania się do wora, dwóch
wizytach w rowerowym, wymianie sakw,
trzykrotnym przepakowaniu i kilku
drobniejszych problemach ostatecznie
wyruszyliśmy o 12:15. Pierwsze kilometry
lecieliśmy dobrze nam znaną wylotówką na
Mikołów. Niby jechaliśmy tą drogą dziesiątki, jak
nie setki, ale tym razem było inaczej. Nie dość, że
pierwszy raz z pełnymi sakwami to jeszcze z
perspektywą, że tego dnia nie musieliśmy wracać
do tego samego miasta oraz mogliśmy jechać
gdzie nas oczy poniosą.

Pierwsze doświadczenia z jazdy z sakwami
były całkiem przyjemne, ale jednocześnie
dziwne. Rower był fajnie dociążony i
zdecydowanie pewniej się go prowadziło, ale z
drugiej strony na pagórkach dało się odczuć
różnice wagowe. W Rudach zrobiliśmy postój na
zwiedzanie stacji kolejki wąskotorowej. Niestety
na miejscu okazało się, że muzeum jest
nieczynne w poniedziałki, ale właściwie wszystko

KKiieerruunneekk BBaałłttyykk
MMuusszzkkaa
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można było obejrzeć z perspektywy siodełka, zza
płotu.

Początkowo ciekawym zjawiskiem było to, że
gdzie się nie zatrzymaliśmy zawsze pojawiał się
ktoś, kto pytał gdzie to jedziemy, skąd się
wzięliśmy, dlaczego na rowerach itp. Przy
pierwszych takich sytuacjach było to nawet miłe,
jednak po paru dniach i przy dziesiątym
odpowiadaniu na te same pytania, zrobiło się to
zdecydowanie nudniejsze i męczące. Podczas
jednej z takich rozmów

w Raciborzu poznaliśmy mężczyznę, który
opowiadał nam o swoich podróżach rowerowych
z czasów studenckich. Wspominał między
innymi o kilku wyjazdach na półwysep
skandynawski w tym m.in. na Nordkapp, do
Szkocji, w Alpy i wiele innych. Jak to ujął:
„Wakacje na rowerach to zdecydowania najlepsze
wspomnienia z młodości”.

Przy wyjeździe z Głubczyc postanowiliśmy
poszukać noclegu. Chwila zawahania, krótka
rozmowa z wysiadającym z auta mężczyzną i po
paru minutach rozstawialiśmy namiot w
ogródku sympatycznej rodzinki. Okazało się, że
nasi dzisiejsi gospodarze to bardzo miłe, młode
małżeństwo z dwojgiem dzieci. Zanim
zdążyliśmy rozbić namiot czekały już na nas
herbata i propozycja prysznica.

Dzień II - 31 .07.2012 r.

Wstaliśmy o 7:30. Załapaliśmy się jeszcze na
wizytę w łazience, zrobiliśmy śniadanie i po
spokojnym spakowaniu całego majdanu o 9:15
wyjechaliśmy. Właściwie tego dnia nic
specjalnego się nie wydarzyło. Cały dzień
spokojnie mknęliśmy przed siebie. Po
przejechaniu kilkunastu kilometrów natknęliśmy
się na zamkniętą drogę i niemal
dwudziestokilometrowy objazd, ale tuż przy
samym remontowanym moście udało nam się
przejechać jakąś polną drogą i tunelem pod
torami. Przed Nysą natknęliśmy się na wiele
przydrożnych drzew z mirabelkami, które stały
się naszym drugim śniadaniem. Na nasze
nieszczęście trochę przesadziliśmy z ilością, co
miało potem dla na nas nie najlepszy efekt.

W Otmuchowie zjechaliśmy zobaczyć rynek
oraz zamek, a następnie kilka kilometrów dalej
rozsiedliśmy się na końcu falochronu
otaczającego wejście do przystani. W atmosferze
nadchodzących chmur deszczowych i
niewielkich opadów przygotowaliśmy obiadowe
danie, do którego po paru dniach mieliśmy
przywyknąć – makaron z czymś co podobno
było sosem.

Kontynuując powolne przemieszczanie się
przed siebie, dotarliśmy do Dzierżeniowa. Po
krótkich zakupach i zaczepkach miejscowego
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towarzystwa spod sklepu, udaliśmy się w
poszukiwania stacji z przytulną toaletą, a
następnie miejsca pod namiot. Mieliśmy wakacje
i zbytnio nam się nie śpieszyło, czego efektem
było zajście słońca podczas wizyty na miejscowej
tankszteli. Miał to być nasz pierwszy nocleg „na
dziko”, ale poszukiwania odpowiedniego miejsca
po ciemku niezbyt nam wychodziły i ostatecznie,
znowu wylądowaliśmy w czyimś ogródku. Tym
razem naszymi gospodarzami było małżeństwo
rolników z Włok, a rolę ogrodu pełnił sad. Do
dyspozycji mieliśmy także stary dom służący
obecnie jako pomieszczenie gospodarcze z
bieżącą wodą i prądem.

Dzień III - 01 .08.2012 r.

Poranną krzątaninę urozmaicił nam
gospodarz, który jak się okazało po krótkiej
rozmowie, też czasami jeździ rowerem na
kilkudniowe wypady, ale wyłącznie w góry. Po
śniadaniu i pożegnaniu, wysłuchaliśmy jeszcze
wskazówek na najbliższych kilkanaście
kilometrów trasy i wyjechaliśmy. Pierwsze 50 km
minęło jak z bicza strzelił, po drodze na chwilę
zajechaliśmy do centrum Świdnicy.
Objechaliśmy całkiem ładny rynek z ratuszem,
zajrzałem do katedry i po chwili błądzenia
obraliśmy kierunek na Legnicę. Trochę
przypadkowo ominęliśmy centrum Legnicy, ale
jakoś nie ciągnęło nas do kolejnego miasta,
dlatego niespecjalnie się tym przejęliśmy i
pojechaliśmy dalej przed siebie. Całkiem nieźle
jechało się krajową trójką z szerokim poboczem,
więc postanowiliśmy nabić trochę kilometrów
tego dnia.

W Lubinie natknęliśmy się na stadion oraz
kilka ciekawych graffiti miejscowego Zagłębia.

W Nowym miasteczku zjechaliśmy z głównej
drogi z zamiarem odnalezienia kąpieliska, ale
okazało się, że lokalne jezioro nadaje się do
plażowania tylko w jednym ogrodzonym,
płatnym miejscu, do którego dotarliśmy tuż
przed zamknięciem.

Postanowiliśmy poszukać noclegu gdzieś pod
Zieloną Górą. W Kożuchowie pomyliliśmy
kierunek i podczas powrotu na odpowiednią

drogę przejechałem... kota. Na swoje
usprawiedliwienie mogę napisać, że próbowałem
go ominąć, ale ten akurat wtedy wskoczył mi
pod tylne koło. Nie wiem jakie były skutki
potrącenia i czy kot przetrwał to niezbyt miłe
spotkanie, ponieważ zanim zdążyłem zwolnić,
zwierzak już uciekał polem kilkanaście metrów
od drogi. Z natury nie jestem przesądny, ale
pisząc tę relację pomyślałem, że może
przebiegnięcie przez drogę czarnego kota i na
dodatek przejechanie go miało coś w wspólnego
z pechem, który mnie spotkał rankiem
następnego dnia? O tym jednak później.

Zasadniczo wybierając miejsce pod
potencjalny nocleg, kierowaliśmy się do domów,
przy których brama nie była zamknięta oraz nie
było biegającego psa w ogrodzie. Tym razem nie
spostrzegliśmy dużego wilczura w klatce przy
wejściu, ale jak się okazało, trafiliśmy do otwartej
i gościnnej rodziny. Poprosiliśmy tylko o
kawałek miejsca pod namiot, a następnie jeszcze
o trochę wody do gotowania. Zamiast wody
dostaliśmy kolację przegotowaną przez
sympatyczną Kaję, a potem skorzystaliśmy z
prysznica i obejrzeliśmy olimpiadę w
towarzystwie trzypokoleniowej rodziny.

Dzień IV - 02.08.2012 r.

Z rankiem, pierwszy raz na tej wyprawie
przywitało nas słońce i bezchmurne niebo.
Odmawiając śniadania pożegnaliśmy się z
naszymi dobroczyńcami i wyruszyliśmy w
kierunku Zielonej Góry. Jak to mówią- dobre
złego początki.

Po zaledwie kilkunastu kilometrach,
dojeżdżając do dość stromego zakrętu w lesie, na
wąskiej drodze wojewódzkiej, pewien młody
mężczyzna próbował nas wyprzedzić, ale w tym
momencie z naprzeciwka wyjechało inne auto.
Pisk opon. Uderzenie. Nagłe przyspieszenie
roweru. Po paru metrach utrata panowania nad
kierownicą. Bezwładne obranie kierunku na rów.
Ewakuacja spod roweru w momencie, gdy sakwa
zaczynała haratać o podłoże. Upadłem.
Otworzyłem oczy. Z jednej strony biegł Tomek, z
drugiej zbliżał się spanikowany, niewiele od nas
starszy, chłopak. Po otrzepaniu i kilku ruchach
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nogami i rękami okazuje się, że mam tylko kilka
otarć na prawej ręce, łydce i kostce.

Po chwili gdy adrenalina już opadła
zabraliśmy się za podliczanie szkód. Oto efekt
wypadku:

- dziurawa sakwa,

- rama, lemondka, rogi przyozdobione
kilkoma głębokimi rysami,

- scentrowane koło

- wygięty bagażnik i błotnik

Prawodopodobnie bagażnik i sakwy mnie
uratowały, ponieważ zamortyzowały uderzenie i
przy upadku pierwsza ziemi dotknęła sakwa, a
nie noga. Kosztem wygiętego bagażnika i
dziurawej sakwy przetrwały moje udo i koło.
Czułem się dobrze, sprawca pokrył wszystkie
szkody, kierowca z naprzeciwka zapewnił, że
wszystko widział i w razie czego zostawił
wizytówkę. W takich okolicznościach po
spisaniu danych kierowcy, postanowiliśmy nie
wzywać policji i jechać dalej.

W Zielonej Górze, przy okazji zwiedzania
miasta, zajrzałem do informacji turystycznej,
gdzie polecono nam serwis przy sklepie
SOGEST. Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo
podziękować chłopakom tam pracującym, którzy
w ramach ocieplenia naszych wspomnień
związanych z Zieloną Górą, wycentrowali mi
koło za darmo oraz poradzili, którą drogą jechać
na Kostrzyn, żeby ominąć szczyt ruchu
spowodowany przez woodstockowiczów.

Pod wieczór dotarliśmy do Kostrzyna. Na
chwilę wpadliśmy pod scenę, zobaczyliśmy jak
ten festiwal wygląda na żywo i tuż przed
zmierzchem uciekliśmy z tłumów w
poszukiwaniu noclegu.

Po przejechaniu jeszcze kilkunastu
kilometrów, dzień zakończyliśmy rozbiciem
namiotu u miłych starszych państwa na
obrzeżach Dębna.

Dzień V - 03.08.2012 r.

Tego dnia trochę pospaliśmy i wyjechaliśmy
około dziesiątej. Spokojnym tempem w
przerwach między krótkimi opadami,
dojechaliśmy do Gryfina, gdzie drugi raz
spróbowaliśmy przekroczyć granicę polsko-
niemiecką. Po dojeździe nad Zachodnią Odrę
okazało się, że most graniczny jest remontowany
i nieprzejezdny. Wracając do centrum
rozpoczęło się porządne oberwanie chmury,
które przeczekaliśmy w bramie, a następnie w
okolicznym barze oglądając zmagania
Olimpijskie i zagryzając pierwszy, a zarazem
ostatni "kupny" posiłek na tej wyprawie.

Wjeżdżając do Szczecina, negatywne
wrażenie wywarły na nas wszędobylskie korki,
ale potem było już tylko lepiej. Dość zaskakująca
była Trasa Zamkowa prowadząca do centrum.
Gdyby tylko asfalt nie był tak dziurawy, można
byłoby pomyśleć, że jesteśmy już po drugiej
stronie granicy.

Jako osoby kojarzące Szczecin tylko i
wyłącznie ze stocznią, portem i Pogonią,
zostaliśmy trochę zaskoczeni kolejnymi
miejscami, które przykuły naszą uwagę.
Szczególnie spodobały nam się Wały Chrobrego
oraz Stare Miasto. Chwilę pokrążyliśmy po
bulwarze, obejrzeliśmy fasady Akademii
Morskiej, Muzeum Narodowego i Urzędu
Wojewódzkiego, po czym udaliśmy się w
kierunku Zamku Książąt Pomorskich oraz
Katedry św. Jakuba. Pod katedrą zagadał do nas
pewien ksiądz, który jak się po chwili okazało
brał udział w rowerowej pielgrzymce z Pomorza
do Częstochowy. Pod koniec rozmowy
zapytaliśmy czy jest w Szczecinie jakiś rynek.
Oczywiście odpowiedź była twierdząca,
dostaliśmy instrukcje jak tam dotrzeć. Po
przejechaniu chyba niemal całego centrum
dotarliśmy na rynek, który okazał się zwykłym
bazarem nie mającym nic ciekawego do
zaoferowania. Szkoda, że duchowny nas o tym
nie uprzedził.

Przy wyjeździe ze Szczecina dogoniliśmy parę
sakwiarzy, którzy mignęli nam jakieś pół godziny
wcześniej. Oczywiście, okazało się, że wzorowo

można było obejrzeć z perspektywy siodełka, zza
płotu.

Początkowo ciekawym zjawiskiem było to, że
gdzie się nie zatrzymaliśmy zawsze pojawiał się
ktoś, kto pytał gdzie to jedziemy, skąd się
wzięliśmy, dlaczego na rowerach itp. Przy
pierwszych takich sytuacjach było to nawet miłe,
jednak po paru dniach i przy dziesiątym
odpowiadaniu na te same pytania, zrobiło się to
zdecydowanie nudniejsze i męczące. Podczas
jednej z takich rozmów

w Raciborzu poznaliśmy mężczyznę, który
opowiadał nam o swoich podróżach rowerowych
z czasów studenckich. Wspominał między
innymi o kilku wyjazdach na półwysep
skandynawski w tym m.in. na Nordkapp, do
Szkocji, w Alpy i wiele innych. Jak to ujął:
„Wakacje na rowerach to zdecydowania najlepsze
wspomnienia z młodości”.

Przy wyjeździe z Głubczyc postanowiliśmy
poszukać noclegu. Chwila zawahania, krótka
rozmowa z wysiadającym z auta mężczyzną i po
paru minutach rozstawialiśmy namiot w
ogródku sympatycznej rodzinki. Okazało się, że
nasi dzisiejsi gospodarze to bardzo miłe, młode
małżeństwo z dwojgiem dzieci. Zanim
zdążyliśmy rozbić namiot czekały już na nas
herbata i propozycja prysznica.

Dzień II - 31 .07.2012 r.

Wstaliśmy o 7:30. Załapaliśmy się jeszcze na
wizytę w łazience, zrobiliśmy śniadanie i po
spokojnym spakowaniu całego majdanu o 9:15
wyjechaliśmy. Właściwie tego dnia nic
specjalnego się nie wydarzyło. Cały dzień
spokojnie mknęliśmy przed siebie. Po
przejechaniu kilkunastu kilometrów natknęliśmy
się na zamkniętą drogę i niemal
dwudziestokilometrowy objazd, ale tuż przy
samym remontowanym moście udało nam się
przejechać jakąś polną drogą i tunelem pod
torami. Przed Nysą natknęliśmy się na wiele
przydrożnych drzew z mirabelkami, które stały
się naszym drugim śniadaniem. Na nasze
nieszczęście trochę przesadziliśmy z ilością, co
miało potem dla na nas nie najlepszy efekt.

W Otmuchowie zjechaliśmy zobaczyć rynek
oraz zamek, a następnie kilka kilometrów dalej
rozsiedliśmy się na końcu falochronu
otaczającego wejście do przystani. W atmosferze
nadchodzących chmur deszczowych i
niewielkich opadów przygotowaliśmy obiadowe
danie, do którego po paru dniach mieliśmy
przywyknąć – makaron z czymś co podobno
było sosem.

Kontynuując powolne przemieszczanie się
przed siebie, dotarliśmy do Dzierżeniowa. Po
krótkich zakupach i zaczepkach miejscowego
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wyposażonymi rowerami poruszali się sąsiedzi
za zachodniej granicy. Po krótkiej rozmowie
nasze drogi się rozeszły. My pojechaliśmy przed
siebie, oni zostali by szukać jakiegoś kempingu.

Wyjeżdżając z miasta udaliśmy się w
kierunku Goleniowa. W Rurzycy zastał nas
zachód słońca i tam postanowiliśmy poszukać
noclegu. Tego dnia swojego ogródka użyczyli
nam Agnieszka i Piotr. Zostaliśmy poczęstowani
herbatą, a wieczór urozmaiciły nam miłe
pogaduchy m.in. o stereotypach Śląska i
Szczecina.

Dzień VI - 04.08.2012 r.

Rankiem przywitało nas bezchmurne niebo, z
już przygrzewającym słońcem. Przed wyjazdem
zaproszono nas jeszcze na śniadanie, a następnie
po pożegnaniu i pamiątkowym zdjęciu
wyjechaliśmy w kierunku Świnoujścia.

W Wolinie zahaczyliśmy o festiwal Słowian i
Wikingów. Wejście trochę kosztowało, nie
chcieliśmy spędzić tam całego dnia więc
zadowoliliśmy się tylko spacerem po terenach
dostępnych dla wszystkich przed osadą. Z
festiwalu na chwilę zjechaliśmy nad zalew, ale
lekki deszcz zachęcił nas do dalszej drogi.

W końcu dotarliśmy do celu naszej wyprawy,
czyli nad morze, a konkretnie do Świnoujścia.
Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć,
pojechaliśmy symbolicznie przekroczyć granicę
oraz urządziliśmy sobie piknik na plaży i
objechaliśmy forty, po czym jak najprędzej
uciekliśmy z miasta.

Jadąc spokojnie wzdłuż wybrzeża zjechaliśmy
na chwilę na punkt widokowy na klifie za
Międzyzdrojami, gdzie złapała nas ulewa. W
przeciągu minuty, leśna ścieżka zmieniła się w
rzekę błota, którą jakoś „dopłynęliśmy” do drogi.
W sumie mój zestaw przeciwdeszczowy w miarę
się sprawdził. Gorzej było z Tomkiem, który nie
miał ani błotników, ani kurtki choć trochę
chroniącej przed deszczem, czego efektem było
jego totalne przemoczenie. Dotarliśmy do
Dziwnówka, gdzie chcieliśmy rozbić się na polu
namiotowym, niestety bardzo isę zdziwiliśmy.
Nie spodziewałem się, że w Polsce można żądać
za 2 osoby + namiot 54 lub 60 zł. Na szczęście
kawałek dalej udało nam się znaleźć "okazję" za
30 zł.

Dzień VII - 05.08.2012 r.

Po ulewie prawie wszystko wyschło, na niebie
za chmurą zaczynało prześwitywać słońce, więc
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wyjechaliśmy dalej- ku kolejnym przygodom.

Tego dnia pierwszym punktem na trasie był
Kołobrzeg. Około godzinny pobyt w tym mieście
można streścić do: wjechaliśmy, powyzywała nas
jakaś Niemka, ponieważ nie jechaliśmy dziurawą
ścieżką rowerową, zobaczyliśmy Latarnię i
wejście do portu, uciekliśmy przed deszczem.

Trochę zmęczeni kurortami pojechaliśmy
główną drogą do Koszalina, gdzie złapały nas
dwie solidne ulewy. Pierwszą wykorzystaliśmy na
zakupy i przegotowanie obiadu. Natomiast druga
przyszła, gdy byliśmy na jakimś blokowisku,
gdzie nie było, żadnego miejsca do przeczekania
pod dachem. Z nadzieją że ktoś nas wpuści,
podjechałem do pierwszej klatki. Oczywiście
pani przez domofon stwierdziła, że nam nie
otworzy, ponieważ nie może na korytarz
wpuszczać obcych. Po 15 minutach na schodach
usłyszałem głos tej samej kobiety. Jakie było nasz
zdziwienie, gdy spoglądając na rowery zaprosiła
nas do siebie na herbatę. Jak się po chwili
okazało, kobieta miała słabość do sakwiarzy,
ponieważ jej mąż jest zapalonym cyklistą i parę

tygodni wcześniej wrócił z rowerowej
pielgrzymki do Rzymu.

W rezultacie, herbata zamieniła się w obiad i
możliwość skorzystania z prysznica, a my
spędziliśmy u miłych starszych państwa resztę
popołudnia. Nareszcie tuż przed zmierzchem
przestało padać, ujechaliśmy ledwo kilkanaście
kilometrów i znaleźliśmy nocleg u Piotrka z
Sianowa. Kolejny raz zszokowała nas polska
gościnność. Poprosiliśmy tylko o parę metrów
miejsca pod namiot, a otrzymaliśmy garnek
pysznego leczo, dostęp do łazienki. Piotrek
„podpiął” nam prąd do namiotu, a mama
naszego gospodarza zrobiła nam pranie.

Dzień VIII - 06.08.2012 r.

Po długich wieczornych rozmowach z
Piotrkiem, wstaliśmy dość późno. Rano czekało
na nas przygotowane przez niego śniadanie.
Wyjechaliśmy kierując się dalej na wschód.
Zasadniczo cały dzień zmagaliśmy się z wiatrem
i ciągłymi, przelotnymi opadami. Miejsce pod
namiot znaleźliśmy w pewnym gospodarstwie,
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paręnaście kilometrów od Władysławowa.

Dzień IX - 07.08.2012 r.

Tym razem wyjątkowo zebraliśmy się
wcześnie rano i bez śniadania ruszyliśmy na
półwysep. Do Władysławowa dotarliśmy ścieżką
rowerową ciągnącą się wzdłuż nasypu dawnej
kolei. Przyznam, że poprowadzenie nieźle
wykonanej asfaltowej trasy przez środek pól,
pomiędzy starymi stacjami, to całkiem ciekawy
pomysł.

Wzdłuż całego Półwyspu Helskiego prowadzi
malownicza dróżka, tuż nad brzegiem Zatoki
Helskiej. Nie wiem czy to była jakaś większa
impreza czy codzienność, ale w Jastarni
natrafiliśmy na kilkudziesięciu windserferów
właściwie w jednym miejscu, co dawało
naprawdę niezły efekt.

Po krótkim poszukiwaniu portu i
przepychaniu się przez tłumy plażowiczów w
końcu, dosłownie minuty przed odpłynięciem,
wpadliśmy na prom. Jeszcze przy wchodzeniu na
pokład, po kilkuminutowym teatrzyku, jakoś

udało się przekonać bileterkę, że legitymacja
uprawniająca do zniżki na pewno jest na dnie
którejś sakwy.

W Trójmieście trochę pozwiedzaliśmy „z
perspektywy siodełka”, ale jako że obaj już
byliśmy kilkukrotnie w najbardziej znanych
zakątkach tych miast, postanowiliśmy nie
spędzać za dużo czasu w turystycznym zgiełku.

Zmagając się z silnym bocznym wiatrem, po
południu dotarliśmy do Tczewa, gdzie
zwiedziliśmy ładny dziewiętnastowieczny most
nad Wisłą, a następnie tuż obok na wale,
urządziliśmy sobie piknik gotując wspaniały
makaron z resztkami sosu.

Nocleg znaleźliśmy kilkadziesiąt kilometrów
dalej u sołtysa małej wsi koło Gniewa.

Dzień X - 08.08.2012 r.

Znowu postanowiliśmy wstać wcześnie i
wyjechać bez śniadania. Po dwóch godzinach
jazdy zorientowałem się, że jakiś czas temu pękła
mi szprycha w tylnym kole. Niestety zapasowych
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nie mieliśmy, więc pozostało tylko skorzystać z
taśmy izolacyjnej i liczyć, że pozostałe
przetrwają.

W Bydgoszczy trochę pokręciliśmy po
starówce zahaczając m.in. o wały Brdy, gdzie
spotkała nas niespodzianka w postaci
dziesięciocentymetrowej tafli wody z warstwą
glonów, których ostatnie elementy wyskrobałem
z zakamarków roweru dopiero ponad miesiąc po
wyprawie.

Przy wyjeździe ze stolicy województwa trochę
pościgaliśmy się z mężczyzną na skuterku. Jego
mina była bezcenna, gdy na niewielkim zjeździe
wyprzedziliśmy go, jednak po chwili dotarliśmy
do lekkiego podjazdu i niestety mężczyzna z
miną triumfatora wrzucił najwyższe obroty
uciekając nam.

Po południu chwilę zagościliśmy w
Inowrocławiu i Strzelnie, a następnie w
niewielkiej wsi Młyny znaleźliśmy, jak się później
okazało, chyba najlepszy nocleg na tej wyprawie.
Podczas rozbijania namiotu zostaliśmy

zaproszeni na kolację, która była przygotowana
specjalnie dla nas. Kilka domowych wyrobów,
pełny stół, miłe towarzystwo, prysznic- o czym
więcej można marzyć?

W bardzo pogodnych nastrojach późnym
wieczorem wróciliśmy do naszego legowsika.

Dzień XI - 09.08.2012 r.

Rano, na pożegnanie otrzymaliśmy kilka
ciepłych słów oraz okazałą torebkę pełną świeżo
zebranych pomidorów. Następnie wyruszyliśmy
w dalszą podróż, już w kierunku domu.
Spokojnie i bez dłuższych postojów
przejechaliśmy województwo wielkopolskie i
ziemię łódzką, zatrzymując się na chwilę w
Koninie i Sieradzu.

W Wieluniu, mając przejechane około 200
km, zaczęło się ściemniać. Po ostatnich zakupach
przed zamknięciem marketów postanowiliśmy
pokonać pozostałe sto kilkadziesiąt kilometrów
do domu nocą.
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Pierwszy raz na tej wyprawie
zamontowaliśmy oświetlenie. Skonsumowaliśmy
ostatni większy posiłek tego wyjazdu i
wyruszyliśmy już w całkowitej ciemności w
kierunku rodzinnego Górnego Śląska. Pierwsze
wrażenia jazdy nocą były niezwykłe. Mimo
zachmurzenia, momentami wyraźnie widoczne
były gwiazdy na niebie. W ciszy przemierzaliśmy
kolejne lasy nasłuchując odgłosów buszujących
zwierząt i spadających na drogę żołędzi.

Chwilę po północy dotarliśmy do Lublińca
gdzie na stacji benzynowej spotkaliśmy
wracających z szychty górników. Przywitali nas
swojskim dialogiem:

- A wy kaj to dupiecie ?

- A do domu do Tychów

- Wiela to już dzisiaj przejechaliście ?

- A no ponad 200 kilometrów, spod
Bydgoszczy

- O ciul

Spożyliśmy trochę cukrów i jakiś napój
energetyczny, po czym ponownie obraliśmy
kierunek do domu.

W Bytomiu pękła mi druga szprycha, ale
wtedy już nic nas nie mogło zatrzymać,
rozpiąłem tylni hamulec ponieważ w połączeniu
z centrowanym kołem uniemożliwiał jazdę i już
bez problemów przemknęliśmy przez centrum
Chorzowa i Katowic dojeżdżając przed świtem
do Tychów.

Na obrzeżach miasta pękła mi kolejna
szprycha. Tym razem po kilkunastu minutach
guzdrania z bagażnikiem z zajechanym gwintem,
zdemontowałem błotnik, żeby móc kontynuować
jazdę. Tomek skręcił do domu, a ja trochę
kołując po mieście dobiłem parę kilometrów do
okrągłych czterystu kilometrów w ciągu doby
ustanawiając moją „życiówkę”. Równo o siódmej
rano, zmęczony ale szczęśliwy, ku zdziwieniu
rodziców wszedłem do domu, oficjalnie kończąc
moją pierwszą wyprawę rowerową.

Podsumowując, była to nasza pierwsza i na
pewno nie ostatnia wyprawa. Już teraz planujemy,
przyszłoroczną eskapadę po Europie. W mediach i
nie tylko dużo się słyszy, że Polak Polakowi
wilkiem i Polska gościnność już prawie nie istnieje,
jednakże my podczas tych jedenastu dni
doznaliśmy dokładnie przeciwnych wrażeń. Nie
spodziewaliśmy się, że obcy ludzie, nie tylko
pozwolą nam rozbić namiot w ich ogródku, ale
jeszcze z własnej inicjatywy udostępnią nam
łazienkę, zaproszą na kolację lub śniadanie. Po tej
wyprawie odzyskałem wiarę w nasze
społeczeństwo. Chcąc się odwdzięczyć naszym
gospodarzom, po powrocie do domu wysłaliśmy
wszystkim kartki z podziękowaniami. Co ciekawe,
kilka miesięcy po wyprawie nadal utrzymujemy
kontakt z kilkoma osobami poznanymi podczas
wyjazdu.

Nutka statystyk:

- 2 uczestników

- 11 dni

- 1941 .4 km (w tym 400 km zrobione w ostatnią dobę)

- 9 noclegów na gospodarza

- 1 nocleg na polu namiotowym

- 1 wypadek

- 3 pęknięte szprychy

- 2 centrowania koła (jedno po powrocie)

- 1 zniszczona sakwa

- 1 uszkodzony bagażnik

- rama, lemondka, rogi przyozdobione kilkoma głębokimi

rysami

- 144 zaliczone gminy

- nieco ponad 200 zł - koszt wyjazdu (nocleg i wyżywienie)

- 8 wysłanych kartek
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Po fascynacji Bałkanami widzianymi przezpryzmat Czarnogóry, naturalną koleją rzeczy
były odwiedziny w kolejnym z krajów byłej
Jugosławii. Padło na najbliższą nam Słowenię.
Kraj, który został najmniej dotknięty wojną po
upadku Jugosławii w latach 90-tych. Przez to
najlepiej rozwinięty gospodarczo, a przez
sąsiedztwo zWłochami i Austrią najbardziej
„zachodni”. Nas najbardziej kusiły Alpy Julijskie i
przebiegające przez nie drogi. Spodziewaliśmy się
niezłych podjazdów w pięknych górskich

sceneriach i nie przeliczyliśmy się. Jedyne czego
nam trochę brakowało, to niesamowitej ludzkiej
otwartości i gościnności, jaką spotkaliśmy w
Czarnogórze. Ale i tak – było dobrze. !

Start spod Lubljany

Po porannym dojeździe z noclegu przy
granicy słoweńsko-austriackiej porzuciliśmy
samochód na przyblokowym parkingu w małej
miejscowości nieopodal Lubljany. Bezimienny

SSłłoowweenniiaa
TToommzzoooo
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parking, bezimienny samochód. No może trochę
rejestracja go wyróżniała. Wypakowaliśmy
przyczepkę i rowery, wrzuciliśmy na nie bagaże i
w drogę.

I tak się zaczęła nasza przygoda ze Słowenią.

O, nie. Przygoda zaczęła się poprzedniego
wieczora, gdy skontaktowałem się z człowiekiem
z warmshowers.org i okazało się, że nie może nas
przenocować. Już po ciemku przejechaliśmy

przez granicę austriacko - słoweńską (przełęcz na
wysokości ponad 1300 m n.p.m.) i zjeżdżając w
dół już w Słowenii zacząłem się rozglądać za
noclegiem. Z samochodu po ciemku dość ciężko
szuka się noclegu. Już zaczęliśmy rozglądać się za
kwaterą, gdy nagle zobaczyłem odbijającą od
szosy szutrową dróżkę przy potoku. Nie
zastanawiając się skręciłem. Po ok. 200 m dróżka
rozgałęziała się, wybrałem najmniej uczęszczaną
odnogę. I po kolejnych kilkudziesięciu metrach
dojechaliśmy do samego skraju potoku a droga

SSłłoowweenniiaa
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kończyła się ślepo. Rewelacja! Namiot stanął w
kilkanaście minut, a po kolejnym kwadransie
usypiał nas już szumiący potok. I tak nam się
trafił jeden z lepszych noclegów na słoweńskiej
ziemi. Tyle dygresji.

Pierwsze kilometry na rowerach wiodły
pośród malowniczych pagórków. Mijaliśmy
bardzo schludne wioski, a po drodze co i rusz
rozsiane były krzyże chrystusowe - bardzo
charakterystyczny element tamtejszego
krajobrazu.

Tak sielankowo sobie jechaliśmy, a przed
nami majaczyły majestatyczne Alpy Julijskie i
Karnickie. Po kilkunastu kilometrach dotarliśmy
do jednego z najstarszych miast Słowenii - Skofja
Loka (Biskupia Łąka). Tam odpoczęliśmy na
długiej starówce, może nieco zaniedbanej, ale
bardzo urokliwej. Odwiedziliśmy zamek
(podjechać można dróżką zaczynającą się na
południe od starówki). Ale nic ciekawego -
polecam jedynie koneserom nieciekawych
zamków ;)

Pierwsze poty - przełęcz Bohinijska

Po odpoczynku w Skofja Loka obraliśmy
kierunek na jezioro Bohinijskie wcinające się
głęboko w Alpy Julijskie. Z mapy wynikało, że
możemy tam dotrzeć dwiema drogami o różnym
stopniu trudności. Jednomyślną decyzją
wybraliśmy oczywiście bardziej ambitną wersję.
Trzeba było wszakże przygotować się przed
sztandarowymi przełęczami wyjazdu. Szosa do
Żelezników wiodła wzdłuż rzeki - znowu
mijaliśmy sielskie wioski - pelargonie w oknach,
nieskazitelnie utrzymane trawniki i ogródki... aż
nieprzyzwoicie ;)

W Żeleznikach zrobiłem zakupy w markecie,
a w tym czasie Monia z Alą urzędowały na placu
zabaw. Pierwsze zakupy w nowym kraju nie
przyniosły wielu odkryć żywnościowych, albo
może po prostu mało szukałem. Chleb -
normalny, tyle że drogawy. Jedyne co, to suszone
i solone szynki (zwane prsut), podobne do tych
w Czarnogórze. Do miejscowości Zali Log
dojechaliśmy doliną rzeki. Zali Log bardzo nam
przypadł do gustu - maleńka wioska z

wąziutkimi uliczkami i domami usytuowanymi
wprost przy ulicy (brak jakichkolwiek
chodników czy krawężników), że często dwa
samochody osobowe nie mogły się wyminąć. Po
nabraniu wody ruszyliśmy dalej. No i po kilku
kilometrach dojechaliśmy do rozwidlenia dróg, z
których jedna wyglądała jak schody do nieba...

Już od samego początku postraszyła nas
tablica informująca o stromym podjeździe na
odcinku 3 kilometrów i nachyleniu 16%. Kurczę,
podjazdu o takim nachyleniu to ja chyba nawet
bez przyczepki nie pokonywałem... Nie było co
deliberować - ruszyliśmy do walki z tymi
procentami! Początkowo było spoko, dopiero po
przejechaniu kilkuset metrów zaczęło się.
Serpentyny ostro wspinały się po stoku a my
pomiędzy częstymi odpoczynkami wciskaliśmy
nasze sandały z całej siły w pedały. Wszakże był
to ciągle nasz pierwszy dzień i nie byliśmy
jeszcze tak "wdrożeni". Ale metr po metrze
wjeżdżaliśmy coraz wyżej. Podczas któregoś z
odpoczynków pojawił się na podjeździe
mężczyzna, który po prostu wprowadzał rower
pod górę. Gdy ruszyliśmy niedługo po nim,
okazało się, że wcale nie jesteśmy od niego
szybsi. A nawet czasami wolniejsi!

Po tej trzykilometrowej zaprawie przyszedł
czas na małe odsapnięcie. Droga się
wypłaszczyła a naszym oczom ukazał się rozległy
widok... To były Spodnja i Zgornja Sorica.
Pięknie, tylko gdyby jeszcze słońce tak nie
grzało? Ale na to nie było rady. Upał i podjazd
zaczęły mnie męczyć, więc urządziliśmy krótki
popas. Po dojechaniu do skraju wsi wjechaliśmy
w las – nieco odetchnęliśmy od gorąca. Nie było
to jednak zbyt wielkie pocieszenie, gdyż znowu
zaczął się ostry podjazd. Na kilka kilometrów
przed przełęczą dopadł mnie potężny kryzys.
Pewnie trochę z głodu, ale przede wszystkim
wyszedł brak rozjeżdżenia przed wyjazdem.
Wciąłem kawał czekolady, kilka sezamków i po
tej porcji kalorii dało się jechać dalej.

I w końcu udało się - dojechaliśmy na
przełęcz. Robiło się już dosyć późno, więc
postanowiliśmy, że zaraz za przełęczą
poszukamy dogodnego miejsca na biwak.
Dogodnego to znaczy z dala od ludzkich oczu i
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wyposażonego w dostęp do wody. Zanim
zaczęliśmy się rozpędzać kątem oka ujrzałem z
boku drogi namiot i dwa rowery oparte o drzewo
na polanie. A przy nich dwójkę machających do
nas ludzi. Okazało się, że można tu było rozbić
namiot, a pitna woda była dostępna z małego
ujęcia przy schronisku. Zapytaliśmy, czy nie będą
mieli nic przeciwko temu, abyśmy się do nich
przyłączyli na noc. Oczywiście zgodzili się.
Ludzie, którzy się tutaj rozbili na noc, okazali się
być parą szwajcarskich podróżników, którzy
wyruszyli w drogę 2 miesiące temu i zamierzali
kontynuować podróż jeszcze przez 2 lata! Leoni i
Jean-Daniel sprzedali mieszkanie, porzucili
pracę i po wbiciu do paszportu zamiast adresu
zamieszkania statusu "globetrotter" ruszyli w
świat. No i tego wieczora ich spotkaliśmy.

Podczas kolacji szybko nawiązaliśmy nić
porozumienia.My byliśmy w lepszej sytuacji,
ponieważ dla naszych nowych znajomych to była
pierwsza wyprawa rowerowa.

Perły Alp Julijskich - jeziora Bohinjskie i Bled

Z Leonie i Jean-Da jechaliśmy dwa dni.
Rankiem podczas śniadania okazało się, że nasze
wspólne trasy pokrywają się aż do Bledu, więc
postanowiliśmy sobie towarzyszyć. Ala
momentalnie zaprzyjaźniła się z Jean-Da - z
wzajemnością ;)

Z noclegu ruszyliśmy w kierunku
miejscowości Bohinj. Pierwszy porządny zjazd,
gdzie można było się "trochę" rozpędzić. I
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zaczęły się nawet widoki! Wyjeżdżając z Bohinja
w kierunku jeziora natrafiliśmy na alternatywną
do szosy drogę rowerową. Nie było samochodów,
za to był dosyć duży ruch rowerowy. W końcu...
droga rowerowa :)

No i dotarliśmy nad pierwsze z jezior -
Jezioro Bohinjskie. Nie myślałem, że nad to
jezioro droga będzie taka łatwa. Z mapy
wydawało mi się, że to jezioro jest położone
znacznie wyżej niż Bled. A tu - niespodzianka.
Mimo, że woda w jeziorze była krystalicznie
czysta, odpuściliśmy kąpiel i ruszyliśmy szosą
wzdłuż jeziora aby po dwudziestominutowym
podjeździe dotrzeć do schroniska, gdzie
rozpoczynał się szlak pieszy do wodospadu
Savica. Wodospad cieszył się tak dużym

powodzeniem wśród turystów, że wstęp był
biletowany. Poszliśmy na raty. Najpierw my - a w
tym czasie Leo i Jean-Da zrobili sobie piknik
przy schronisku, a potem się zamieniliśmy.
Droga do wodospadu nie była trudna, nawet
większość drogi Ala dała radę sama przejść. Sam
wodospad był dosyć wysoki, ale nie robił
piorunującego wrażenia - nie był zbyt obfity w
wodę. To pewnie przez nasze zmanierowanie po
Norwegii, gdzie przy pierwszym napotkanym
wodospadzie były ochy i achy, zdjęcia, a potem
wobec ich ogromnej ilości ich widok nam na tyle
spowszedniał, że aparat wyjmowałem już tylko
do tych najbardziej oryginalnych i okazałych.
Ale dobra, wodospad był - tu w okolicy był
największy, spoko. :) Ale wąwóz, który wycięła
rzeka Savica był całkiem okazały i robił wrażenie.
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Po zwiedzaniu i pikniku ruszyliśmy z
powrotem do  Ribcev Laz, skąd ruszyliśmy
wzdłuż jeziora. Do Bledu mieliśmy znowu dwie
drogi. Jedną, dolinną - łatwą i średnio przyjemną
(słabe widoki i relatywnie duży ruch
samochodowy) oraz drugą - wiodącą górami -
bardziej wymagającą, ale bardziej widokową i z
zerowym ruchem samochodowym. Z naszymi
towarzyszami byliśmy w stu procentach zgodni
co do wyboru.  

Po kilkunastu kilometrach wspinaczki
dotarliśmy do wioski Gorjuse. Jako, że było już
późne popołudnie, postanowiliśmy poszukać
dobrego miejsca na nocleg. Spróbowaliśmy
zapytać się kogoś z miejscowych, czy byłaby
możliwość postawienia namiotu na jedną noc na
ich terenie. Niestety dwukrotne próby
zakończyły się fiaskiem.

Nauczony doświadczeniem, odjechaliśmy
nieco od wsi i dotarliśmy do lasu. A tam ku
naszej uciesze gruntowa dróżka prowadząca do
jakiegoś letniska. I od niej druga, boczna,
kończąca się po stu metrach. Na końcu dróżki,
udało się znaleźć miejsce akurat na dwa namioty.
Niezwłocznie rozbiliśmy tam obozowisko, a ja po
chwili mknąłem na pustym rowerze do kraniku,
który zauważyłem przejeżdżając przez wioskę.
"Doberdan; doberdan, można wodu? A można..."
;) Pięknie jest się porozumieć chociażby w
kwestiach najprostszych :)

No i kolejny wieczór spędziliśmy na
pogaduchach rowerowo - życiowych...  

Następnego dnia ruszyliśmy dalej w kierunku
Bledu. Na przełęcz wjechaliśmy bez większego
wysiłku, droga nie pięła się już zbyt stromo pod
górę. W lasach pełno było grzybiarzy - widać ten
sport jest w Słowenii prawie tak popularny jak u
nas. Po przekroczeniu najwyższego miejsca
spotkaliśmy ekipę francuskich studentów, którzy
podróżowali starym VW Transporterem. Z
informacji jakie nam udzielili, okazało się, że za
nocowanie w lesie (Park Narodowy) policja
skasowała ich po 80 euro od głowy. Drogawy
hotel, zapamiętaliśmy tę uwagę pod kątem
wyszukiwania kolejnych noclegów.  

Zaczął się zjazd. Znak wskazywał
jednoznacznie, że będzie trzeba naciskać na
hamulce.   Było 18% w dół. Faktycznie, obręcze
zrobiły się niebezpiecznie gorące. Gdy
zbliżyliśmy się do cywilizacji (czyt. terenów
zabudowanych - wiosek) znów pojawiły się
chrystusowe krzyże...

W pierwszej napotkanej wiosce,
uzupełniliśmy zapasy w markecie, a Ala
pobawiła się na placu zabaw razem z dziećmi z
koloni. Do Bledu mieliśmy już żabi skok, tam
więc postanowiliśmy urządzić sobie piknik.
Rozłożyliśmy się nad samym jeziorem na trawce
w cieniu, wyjęliśmy wiktuały, ugotowaliśmy
jajeczka i rozpoczęła się konsumpcja. Nasi
towarzysze z zaciekawieniem ale i ostrożnością
przyglądali się nam jak pijemy zsiadłe mleko i
zajadamy biały ser. Szkoda że nie mieliśmy
kiszonych ogórków ;)

Wiedzieliśmy, że nasze drogi w Bledzie się
będą rozchodzić, ale jakoś ani nam ani Lou i
Jean-Da nie było spieszno do tego momentu. W
trakcie objazdu niedużego jeziora Bled
skorzystaliśmy jeszcze z jego cieplutkiej wody i
odmoczyliśmy się nieco. Mimo kamienistego
dna było świetnie. Woda w jeziorze była tak
czysta, że po półgodzinnej kąpieli Monia
stwierdziła, że jej strój kąpielowy wciąż pachnie
proszkiem po praniu.

Po okrążeniu jeziora wróciliśmy do Bledu i
tam ostatecznie pożegnaliśmy się z parą
sympatycznych Szwajcarów. Dla nich byliśmy
tylko epizodem w czekającej ich długiej podróży,
ale te dwa dni z Leo i Jean-Da były dla nas
miłym akcentem w naszej "wyprawowej
codzienności" ;) Tym bardziej, że mieliśmy
bardzo podobny styl podróżowania i
noclegowania.  

Szwajcarzy pojechali w swoją stronę,
natomiast my wstąpiliśmy do piekarni - Monia
zapragnęła jakiegoś dobrego chlebka. Wybór był
kiepski, rzekłbym w markecie (gdzie z reguły
chleb piekli we własnym zakresie) było
zdecydowanie lepiej. Ale kupiliśmy coś i
wyjechaliśmy z miasta. Zaczęliśmy zjeżdżać w
kierunku rzeki, przegapiwszy zjazd na ścieżkę
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rowerową. I dobrze, bo ścieżką byśmy się
niemiłosiernie wlekli w dół, a szosą można było
pociągnąć trochę szybciej. :)

No i okazało się, że dogoniliśmy w ten sposób
naszych towarzyszy – i znów na rozstaju dróg
nastąpiło, kolejne już, pożegnanie ;) Tym razem
definitywne, my jechaliśmy na zachód a oni na
wschód. Nie zdążyliśmy ujechać kilometra i z
nieba poleciały pierwsze krople deszczu. Padało
dosyć mocno, ale nie czekaliśmy, gdyż widać
było koniec chmury i wiedziałem, że niebawem
ulewa się skończy. Zaraz po opuszczeniu Bledu
wjechaliśmy na drogę z zakazem dla rowerów.
Okazało się, że droga dedykowana dla rowerów
prowadziła bardziej na wschód - i trzeba by było
nadłożyć kilkanaście kilometrów. Ruch nie był
duży, więc nie przejmując się zakazem
pojechaliśmy w kierunku Jesenic. Mieliśmy
przed sobą kilkadziesiąt kilometrów po płaskim -
aż do Kranjskiej Gory. Ostatecznie dojechaliśmy
do bocznej szosy skręcającej na Mojstranę i tam
znaleźliśmy miłą łączkę w pobliżu rzeki otoczoną
z 3 stron lasem. Idealne miejsce na nocleg.

Na Vrsic!

Wyjeżdżając z Mojstrany natknęliśmy się na
drogę rowerową poprowadzoną trasą nieczynnej
już trasy kolejowej. Trasa wiodła głównie lasem,
więc bardzo przyjemnie się jechało. Po drodze
napotkaliśmy bar z placem zabaw, który był
dedykowany dla rowerzystów jadących szlakiem.
Dla Ali to był raj - miała duże opory aby stąd
odjeżdżać :)

Szlak prowadził do samej Kranjskiej Gory,
małego turystycznego miasteczka położonego
tuż przy granicy z Austrią i Włochami. W
miasteczku wstąpiliśmy do informacji
turystycznej aby uzyskać garść informacji o
okolicy, jakieś mapki, no i zapytać, czy w trakcie
podjazdu na przełęcz są dostępne jakieś źródła
wody. Mężczyzna z obsługi, gdy dowiedział się,
że zamierzamy podjechać na przełęcz z 3 letnim
dzieckiem, aż się za głowę złapał i zaczął nas
odwodzić od jego zdaniem szalonego pomysłu.
Nie uspokoiła go nawet informacja, że jedną
dużą przełęcz - Bohinijską - już mamy za sobą.
No nic, nie czas na dyskusje. Podziękowaliśmy

panu za porady i pojechaliśmy zmierzyć się z
bestią ;)

Na samym początku podjazdu pojawiły się
znaki ostrzegające o tym co nas czeka w
najbliższej przyszłości. Ale skoro pokonaliśmy
16% na przełęczy Bohinijskiej, to tutaj te 14% 
też powinniśmy zmóc. Ku pokrzepieniu serc po
chwili pokazały się motywatory w postaci
niebotycznych wapiennych skalistych szczytów.

A podjazd? No cóż, jak to podjazd...
momentami było stromo, ale bez przesady.
Dawaliśmy ze spokojem radę. Ciekawostką była
dla nas nawierzchnia - na prostych był asfalt,
natomiast na zakrętach była starej daty kostka
granitowa. Droga na przełęcz Vrsic została
wybudowana w czasie I Wojny Światowej - i stąd
ta kostka. Pewnie była już wielokrotnie
remontowana, ale i tak niektóre polskie asfalty
się do niej nie umywały. Po kilku kilometrach
podjazdu dotarliśmy do miejsca, gdzie stała
Ruska Kapela - malutka, lecz okazała kaplica,
która upamiętniała śmierć rosyjskich jeńców
budujących tę drogę. W miejscu ich śmierci
pozostali żyjący jeńcy wybudowali kaplicę
nazywaną obecnie Ruską Kapelą. Gdy ją
zobaczyliśmy, od razu nasunęła się nam ta sama
myśl - to wygląda jak mini model cerkwi. Nawet
na żywo ciężko oprzeć się wrażeniu, że ta
budowla mogłaby stanąć w konkury z
krakowskimi szopkami świątecznymi. Po
wizycie przy kaplicy przenieśliśmy się na
ławeczkę na pobliskim parkingu i urządziliśmy
sobie porządny popas, bo do przełęczy pozostało
jeszcze ok. 500 m do góry. Miejsce byłoby miłe,
jednak jako że w okolicy nie było w ogóle toalet,
to okoliczne skarpy usiane były gęsto "minami" i
innymi wytworami ludzkiej przemiany materii,
więc momentami zalatywało z lasu... :/

Więc z ulgą wróciliśmy na trasę. A tam...
cudne góry przebijające się przez rosnące przy
szosie lasy... pięknie! Jeden z kolejnych
odpoczynków wypadł nam pod masywem
Prisojnika - skalistych turni, gdzie wypatrzyć
można było okno skalne kształtem
przypominające odwrócone serce. Kolejną
ciekawostką była zastygła w kamieniu twarz
"ajdovskiej deklicy",   z którą związanych jest
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kilka lokalnych legend... Im bliżej przełęczy
byliśmy, tym widoki były coraz bardziej rozległe.
Z nawiązką wynagradzały włożony w ten
podjazd wysiłek. W końcu zaczęło się
wypłaszczać, droga się wyprostowała. Po
czterech godzinach wspinaczki byliśmy już u
celu. Na przełęczy nie było żadnej infrastruktury
w sensie jarmarcznych budek itp., za to spore
parkingowisko dla ludzi udających się na piesze
wycieczki w góry. Z trudem znaleźliśmy kogoś,
kto mógłby nam pstryknąć "tablicową fotkę". To
dobrze świadczyło o sportowo - turystycznym
zacięciu narodu. Po drugiej stronie przełęczy
ukazały się naszym oczom postrzępione pasma
skalistych turni. Byliśmy w sercu Alp Julijskich.
Jako że zbliżał się wieczór, trzeba było ruszyć w
dół. Na zjeździe trzeba było mocno zaciskać
hamulce, bo serpentyn było jeszcze więcej niż na
podjeździe. W trakcie zjazdu nagle zrobiło się
ciemno i zza szczytów wychynęła wielka
ołowiana chmura... Nawet nie zdążyliśmy
założyć kurtek, a tu lunęło wielkimi kroplami i
usiekło nas gradem. W jednej chwili z dnia
zrobiła się prawie noc. Ilość wody spadającej z
nieba i spływającej po szosie spowodowała, że

moje hamulce z ledwością radziły sobie z
odbieraniem wody z obręczy, nie wspominając
już o wyhamowaniu naszej ponad 160 kg masy
zestawu. Z duszą na ramieniu zjeżdżaliśmy w
strugach deszczu i wątłym w tych warunkach
świetle lampek... Po kilku kilometrach zjazdu
deszcz nieco się ustabilizował (znaczy
minimalnie spuścił z tonu) i dało się jako tako
zjeżdżać. W trakcie zjazdu minęliśmy kilku
kolarzy nieszczęśników, którym jeszcze zostało
kilka kilometrów w górę... Wtem ujrzeliśmy
stojący samotnie na poboczu dom i tuż obok
zadaszoną wiatę garażową. Uratowani! ;)  

Tam wyżęliśmy nasze spodnie i kurtki
przeciwdeszczowe i czekaliśmy na rozw... znaczy
zakończenie sytuacji. W końcu na niebie między
szczytami pojawiły się nieśmiałe przebłyski
błękitu. Burza trwała ponad godzinę, więc trzeba
było szybko znaleźć miejscówkę na nocleg.
Zmoknięci jak kury jechaliśmy w dół doliny - z
jednej strony potok i kamienisty las, a z drugiej
łąki z pojawiającą się w regularnych odstępach
zabudową. Dodając do tego lekkie przemoczenie
- podjęliśmy decyzję o przenocowaniu na
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kempingu. Nieopodal miejscowości Soca
natrafiliśmy na przyjemny kemping - i tam za 8
Euro od głowy rozstawiliśmy nasz domek.

Na szosowy dach Słowenii - pod Mangart

Wyjeżdżając z kempingu ujrzeliśmy, nad
jakim pięknym potokiem spaliśmy.
Poprzedniego dnia po burzy jakoś nie
myśleliśmy zbytnio o widokach. Ale jak tylko
wyszło słoneczko, od razu świat stał się inny :)
Ruszyliśmy w stronę Boveca. Była sobota, trzeba
więc było znaleźć jakiś sklep i zrobić zakupy na
dwa dni. Bo w niedzielę nie ma co myśleć o
robieniu zakupów, no chyba, że na stacji
benzynowej.. .

Jadąc po słoweńskich szosach mimo, że ruch
miejscami był dosyć intensywny, nie czuliśmy
zbyt dużej presji ze strony kierowców. Jeździli
dość rozważnie i z reguły nie wyrywali się z
wyprzedzaniem na trzeciego. W sumie bardziej
po austriacku niż po bałkańsku, można by rzec ;)
W miejscach, gdzie odbywał się większy ruch
kolarski (bo w Słowenii większość napotkanych
rowerzystów to właśnie szosowcy) często były
ustawione duże tablice zwracające uwagę
kierowców na rowerzystów.

W Bovecu znaleźliśmy market tuż przed jego
zamknięciem (godz. 14). Szybkie zakupy, potem
jeszcze tylko nabranie paliwa na stacji i byliśmy
zaopatrzeni na weekend. Wylotówka z
miasteczka w stronę granicy z Włochami
zapewniła nam naprawdę piękne widoki...

No i ruszyliśmy w góry. Było już dość późno,
więc jako cel dnia obrałem przełęcz Predel na ok.
1100 m n.p.m. znajdującą się niecałe dwa
kilometry od skrzyżowania z drogą wspinającą
się pod Mangart. Droga wspaniale wiła się po
stokach doliny, ruch samochodowy prawie
zamarł - można było się delektować ciszą i
górskimi widokami. Za miejscowością Log pod
Mangartom wyjechaliśmy z lasu i widoki na góry
otworzyły się ze wszystkich stron. Ale też
nachylenia zaczęły rosnąć i trzeba było zacząć
mocniej napinać łydy. W końcu niedługo przed
zachodem słońca dotarliśmy do naszego celu -
skrzyżowania z drogą pod Mangart. Most, który

widać poniżej, został wybudowany kilka lat temu
- stary znajdujący się nieopodal został zmieciony
przez osuwisko skalne, które wyrządziło tu duże
spustoszenia. Oprócz mostu osuwisko zabrało ze
sobą kilka początkowych kilometrów drogi.
Nowa droga - jak pokazywał znak - miała
maksymalne nachylenie rzędu 22%. Przez chwilę
naszła nas wątpliwość, czy w ogóle powinniśmy
się tam pchać? Co za głupie pytanie! Przecież
właśnie po to tutaj przyjechaliśmy! Najwyżej, jak
nie damy rady, zawrócimy - bo i tak droga jest
ślepa. Rzut oka na głęboką boczną dolinę -
ciężko by tam było znaleźć miejsce na nocleg.
Podjechaliśmy więc kawałek w kierunku
przełęczy Predel, przez którą przebiegała granica
słoweńsko włoska. Na samej przełęczy stał
budynek byłego posterunku granicznego, w
którym znajdowała się restauracja i zajazd.
Nabraliśmy tam wody i zaczęliśmy zjeżdżać na
stronę włoską. Po kilkuset metrach las się
przerzedził i po lewej stronie ujrzeliśmy ruiny
opuszczonego fortu. W forcie nie chcieliśmy się
rozbijać, więc zaszyliśmy się w okalającym go
lesie.

Rankiem obudziło nas piękne słońce. Szybko
się zebraliśmy, bo czekała nas ciężka, ale i
wspaniała (miałem taką nadzieję ;) ) droga.
Wróciliśmy do mostu znajdującego się na
początku podjazdu i tam na ławeczce przy
parkingu przyrządziliśmy sobie śniadanie.
Niedługo potem przyjechały pierwsze
samochody na parking, między innymi
mężczyzna, który wyciągnął z samochodu
szosówkę i zaczął ubierać strój kolarski.
Podszedłem porozmawiać z nim, popytałem o
czekającą nas drogę. Popatrzył na nas z wielkim
powątpiewaniem i stwierdził - jak przejedziecie
dwa pierwsze kilometry, które są najbardziej
strome, to dalej już pójdzie. Zerknął jeszcze na
nasze rowery i cały nasz dobytek - szczerze
stwierdził, że nie daje nam prawie żadnych szans
na powodzenie. No tak, już drugi taki mądry się
znalazł - ale tym razem chyba bardziej znający
się na rzeczy. Dobra, po zjedzeniu porządnego
śniadania przyszedł czas zweryfikować osąd
słoweńskiego kolarza. Faktycznie - po kilometrze
podjazdu zaczęło się robić bardzo ciężko.
Momentami musiałem jechać zakosami, gdyż
nachylenie faktycznie było nie do pokonania z
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moim obciążeniem. Ale - udało się! Bez pchania
pokonaliśmy najbardziej strome kawałki. Dalej
pozostało już tylko konsekwentnie wspinać się
do celu, do którego jeszcze trochę nam
brakowało. Krajobrazy, które odsłaniały się za
każdym z zakrętów, były urzekające.
Monumentalne góry, szczyty spowijane co chwila
małymi obłoczkami... coś niesamowitego. W
trakcie podjazdu minęło nas wielu rowerzystów i
rowerzystek. Ale wszyscy na pusto. Żadnego
sakwiarza. Na drodze napotkaliśmy kilka tuneli.
Ale były one bardzo krótkie - nie przekraczały
50-60 m, więc nawet nie było sensu zapalać
lampek. Mniej więcej w połowie podjazdu minął
nas w drodze powrotnej słoweński kolarz,
którego spotkaliśmy rano. Aż się zatrzymał z
wrażenia i pogratulował nam siły i wytrwałości. I
powiedział, że jak już tu dotarliśmy, to wierzy, że
dojedziemy do końca. :) Ostatnie dwa kilometry
podjazdu biegły pośród alpejskich muraw i
wspaniałych widoków z Mangartem na czele.
Ten wyniosły na prawie 2700 m n.p.m. masyw co
chwila skrywał się w chmurach, co jeszcze
bardziej potęgowało niesamowitą atmosferę tego
miejsca.

W końcu po czterech godzinach podjazdu
stanęliśmy na przełęczy. Prawie tysiąc metrów do
góry pokonaliśmy w rekordowym tempie! I tym
samym pokonaliśmy chyba jedyną w Słowenii
szosę wznoszącą się na ponad dwa tysiące
metrów nad poziomem morza.

Patrząc na włoską stronę już wiedziałem,
czemu po drugiej stronie przełęczy nie
poprowadzono drogi. Przełęcz kończyła się tam
jedną wielką kilkusetmetrową przepaścią, która
uniemożliwiała racjonalne poprowadzenie
tamtędy drogi. Na przełęczy przyrządziliśmy
sobie obiadek i powylegiwaliśmy się w ciepłych
promieniach słońca na kocyku, spoglądając na
Mangart i inne okoliczne szczyty. Mimo, że na
przełęczy wysokość i wiatr powodowały dość
duży chłodek, to zjeżdżając w dół momentalnie
się rozebraliśmy z ciepłych ciuchów, żeby się nie
spocić. A zjazd, jak to zjazd - czyste szaleństwo!
;) Ala co chwila krzyczała - tata, szybciej ! No i
wystarczyło tylko zdjąć ręce z hamulców. Po
półgodzinnym szaleńczym zjeździe dotarliśmy
do początku naszego podjazdu i ruszyliśmy dalej

– przez przełęcz Predel – do Włoch.

Z ziemi słoweńskiej do włoskiej

Zjeżdżając z Mangartu postanowiliśmy
przejechać na dzień – dwa na włoską stronę.
Kusiła ładna trasa przez Prealpy Julijskie i dwie
przełęcze. Po szybkim zjeździe z przełęczy nad
jezioro Lago del Predil zrobiliśmy sobie nad nim
popasik i pojechaliśmy dalej w stronę przełęczy
Nevea. Droga powoli pięła się pod górę, kilka
serpentyn i byliśmy na płaskim siodle. Będąc
jeszcze w dolinie skorzystaliśmy z
dobrodziejstwa potoku i wykąpaliśmy się w
zimnej, krystalicznie czystej wodzie. Później na
podjeździe udało się nam zbytnio nie upocić ;)
Jakaś podpucha była z tą przełęczą. W okolicach
przełęczy lasy pocięte były gęstą siecią duktów –
w dodatku las był bardzo przejrzysty, a podłoże
gęsto usiane kamieniami wielkości od pięści do
małego budynku... Ciężko było wybrać
komfortowe miejsce na rozbicie namiotu.
Zaczęliśmy zjeżdżać z przełęczy i kawałeczek
dalej natknęliśmy się na ośrodek narciarski, a
przy nim duży plac manipulacyjny (do drewna).
Na tym placu stało kilka kamperów z
ewidentnym zamiarem spędzenia tam nocy.  
Podjechaliśmy, zapytaliśmy pierwszych z brzegu,
o co chodzi z tym dzikim kamperowiskiem, no i
po chwili już rozbijaliśmy nasz namiot pomiędzy
kamperami ;)

Rankiem zaraz po starcie zmieniliśmy zdanie
na temat przełęczy. Okazało się, że czekał nas
osiemnastokilometrowy zjazd do miejscowości
Chiusaforte, która leżała prawie siedemset
metrów poniżej przełęczy. Początkowo ciężko
było podziwiać widoki, gdyż droga stromo
opadała serpentynami i trzeba było się mocno
skupić na utrzymaniu roweru w ryzach. Gdy
dolina się rozszerzyła i jazda już polegała na
delikatnym dokręcaniu pedałami - mogliśmy
podziwiać piękne skaliste turnie szczytów
rozciągających się po obu stronach.

W końcu wylądowaliśmy w Chiusaforte -
małym miasteczku w dolinie rzeki Fella, które
oprócz nieco sennej głównej ulicy i kościoła
położonego na wzgórzu niewiele miało do
zaoferowania. Za to zmierzając wzdłuż rzeki w
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kierunku Moggio Udinese natrafiliśmy na
wypasioną drogę rowerową poprowadzoną
starym szlakiem kolejowym. Droga ta
doprowadziła nas do miejscowości Resiutta. Tam
przy głównej drodze zafundowaliśmy sobie lody.
Gałka kosztowała jedno euro, ale w ramach tej
gałki dostaliśmy taką ilość lodów, która w
zupełności by mogła służyć za trzy polskie gałki.
Całe szczęście, że nie zaszaleliśmy z ilością gałek.
;) W Moggio Udinese mieliśmy zamiar znaleźć
market, jednak okazało się, że nie musimy tak
daleko jechać - w Resiuttcie też było
zaopatrzenie. Akurat ta miejscowość leżała na
wylocie doliny, którą zamierzaliśmy
kontynuować jazdę, więc się bardzo ucieszyliśmy.

Po zakupach, jedzonku i sjeście wjechaliśmy
w dolinę rzeki Resia. Jej suche koryto niestety nie
było nam w stanie zapewnić ochłody od lejącego
się z nieba żaru. Ale otaczające góry wciąż
dawały radę i raczyły nasze oczy pięknymi
widokami. Za miejscowością San Giorgio droga
odbiła w boczną dolinę na południe i zaczęliśmy
piąć się ostro pod górę. Po kilku kilometrach

dotarliśmy do ostatniej wioski przed przełęczą -
Lishiazze. Uzupełniliśmy tam wodę i byliśmy
gotowi na podjazd. Tak naprawdę, to zupełnie
nie wiedziałem na jaką wysokość będziemy się
wdrapywać, ponieważ na naszej mapie przełęcz
przed nami nawet nie była zaznaczona na mapie.
Wjechaliśmy w ładny bukowy las. Przy
pierwszym nawrocie stał znak informujący o
stromym podjeździe z dodatkową tabliczką
informującą - 12% przez 4 kilometry.
Pomyślałem, spoko - godzinka i będziemy na
górze. Jednak po drugim nawrocie zaczęło się
robić coraz bardziej stromo i stromo. Ledwo
byłem w stanie wprawiać pedały w ruch! Co jest?
Droga się tak wypiętrzyła, że i Monia prawie
stanęła w miejscu. Po chwili postoju na złapanie
tchu nie byłem w stanie ruszyć. Nachylenie drogi
było tak duże, że aby ruszyć ustawiłem rower w
poprzek drogi, ruch korbą i dopiero skręciłem
pod górę. Całe szczęście, że samochody
praktycznie tędy nie jeździły - nasze wtaczanie
się pod górę oparliśmy na wielkim oszukaństwie
- zaczęliśmy jechać zygzakiem od jednej do
drugiej krawędzi szosy. Im większe nachylenie
było, tym ciaśniejsze zygzaki nam wychodziły.
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Ale dzięki temu osiągaliśmy nachylenie, pod
które byliśmy w stanie podjechać. Cztery
kilometry - pomyślałem - tak naprawdę to
pewnie zrobimy ze sześć tą techniką!

Po dwóch i pół godzinie mordęgi i
kompletnego braku widoków dojechaliśmy do
upragnionego miejsca... wyszło, że od Resiutty
wdrapaliśmy się prawie 700 metrów do góry. Po
powrocie do domu dodatkowo sprawdziłem -
ten podjazd miał długie odcinki powyżej 15%

nachylenia. Czyli wyszło na to, że przy 13-14%
kończą się nasze możliwości.. . Taka nauka na
przyszłość ;)

Zjazd z przełęczy był bardzo fajny. Na
wąziutkiej bardzo wężykującej drodze nie
spotkaliśmy ani jednego samochodu. Mimo to
jazda wymagała maksymalnej koncentracji, bo
oczywiście na hamulce naciskałem tylko w
naprawdę tego wymagających momentach ;) Tą
drogą dojechaliśmy do miejscowości Uccea, a
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stąd został już tylko rzut beretem do granicy
słoweńskiej. Myślałem, że jadąc wzdłuż rzeki,
która wpadała do Soczy będziemy mieli już tylko
komfortowy zjazd, jednak sromotnie się
pomyliłem. Szosa początkowo prowadziła płasko
po stokach doliny, zostawiając rzekę głęboko w
dole, a potem zaczęła się piąć trawersem pod
górę. Zmęczeni upalnym dniem i masakrycznym
podjazdem nie mieliśmy już ochoty na
jakiekolwiek podjazdy tego dnia. Na szczęście
dużo tego nie było. W końcu droga zaczęła

opadać coraz gwałtowniej do doliny Soczy i
wspomagani grawitacją niebawem znaleźliśmy
się nad rzeką. Socza jest słynna w Słowenii i nie
tylko z bardzo atrakcyjnych spływów
kajakowych i pontonowych i co kilka kilometrów
są tam urządzone miejsca wodowania. Gdy
zajechaliśmy na jedno z takich miejsc, było już
zupełnie pusto. Super, więc szybka niekrępująca
kąpiel i zaraz potem zaszyliśmy się w lesie
nieopodal.
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Nieoczekiwana zmiana planów

Od rana było już bardzo gorąco. Po śniadaniu
zwinęliśmy nasz obóz i ruszyliśmy w dalszą
drogę - doliną Soczy. W pierwszej napotkanej
miejscowości zrobiliśmy pranie przy kraniku w
centrum wioski, a Ala miała frajdę z zabawy na
znalezionym nieopodal placu zabaw. Jazda
doliną była dosyć nudnawa. Oddalaliśmy się od
Alp Julijskich, więc góry zamieniły się w pagóry i
nie były już tak widowiskowe. Z nieba lał się
ukrop, w drużynie morale podupadało. Aby
temu zapobiec, w Tolminie zrobiliśmy porządne
zakupy i wróciliśmy nad rzekę na dłuższy postój,
kąpiel i słodkie leniuchowanie. Tak
przetrwaliśmy kilka najgorętszych godzin. A
kąpieli za dużo nie użyczyliśmy, gdyż woda
wydała nam się baaaardzo zimna ;) Po
odpoczynku pojechaliśmy dalej. Niebawem
dotarliśmy do miejscowości Most na Soczi.
Swoją drogą - ciekawa nazwa dla miejscowości.
Dalsza wytyczona trasa biegła w kierunku
Postojnej, jednak po kilku kilometrach w mojej
głowie przeskoczył nieoczekiwanie jakiś trybik.
Zupełnie przestała mnie kusić perspektywa
dalszego brnięcia w upale przez wyżynne
pagórki. Po krótkiej dyskusji przekonałem
Monię, aby zrobić przerzut koleją do naszego
auta (akurat minęliśmy jedną z dwóch linii
kolejowych w Słowenii) i stamtąd po zahaczeniu
o stolicę pojechać w Alpy Kamnickie, które były
przewidziane w alternatywnym wariancie trasy.
Monia była zaskoczona obrotem sprawy, ale się
zgodziła. Wróciliśmy na stację, niestety na ten
dzień nie było już żadnego pociągu w kierunku
Lubljany. Najbliższy był o 6:30 następnego dnia.
Więc pojechaliśmy kilka kilometrów w boczną
dolinę i tam udało się nam rozbić namiot na
łączce starszego małżeństwa. Okazało się, że byli
to serbscy Romowie, którzy się tutaj osiedlili,
pracowali i obecnie sobie dożywali swoich dni na
emeryturze. Zaprosili nas na herbatę i
poczęstowali ciasteczkami. Było bardzo miło,
rozmowa kwitła w najlepsze. Dopytywali się
między innymi jak się miewają Romowie w
Polsce, czym się zajmują itd. Z dumą opowiadali
o swojej byłej pracy (pracowali na kolei), o tym,
że mają wykształcone córki, które studiowały, i
że ogólnie dobrze im się tu wiedzie. Gdy się
ściemniło podziękowaliśmy za gościnę i szybko

poszliśmy spać, aby się choć trochę wyspać przed
wczesną pobudką.

Miasto smoków i powrót w góry

Wczesnym rankiem, a w zasadzie jeszcze po
ciemku wstaliśmy i błyskawicznie zwinęliśmy
nasze obozowisko. Ze sporym zapasem czasu
dotarliśmy na stację kolejową. Okazało się, że za
odcinek do Medvodów pod Lublaną (tam gdzie
stał jeszcze, miałem nadzieję, nasz samochód)
zapłaciliśmy zupełnie malutkie pieniądze.
Podróż minęła nam przyjemnie. Z Medvodów
kilka kilometrów do Preski i już byliśmy przy
samochodzie. Samochód stał na miejscu i
wszystko było w porządku. W pół godziny
uwinęliśmy się z zapakowaniem całego dobytku
do samochodu i mogliśmy ruszać na zwiedzanie
Lublany. Samochód zostawiliśmy pomiędzy
ścisłym centrum a dworcem PKP - piechotą od
zamku jakieś 15-20 minut. Jako, że od samego
rana było już gorąco, spacer rozpoczęliśmy od
wizyty w lodziarni i porządnej porcji lodów :) A
potem przyszedł czas na najważniejsze zabytki
stolicy Słowenii, począwszy od urokliwych
bulwarów nad Ljubljanicą z poprzerzucanymi co
kawałek mostami (z potrójnym mostem na
czele), po wąskie uliczki starówki i szerokie
deptaki w nowym centrum. Odwiedziliśmy
również jedną z najstarszych jadłodajni w
Lublanie - Gościniec pod Szóstką. Niestety
danie, które polecił nam kelner, nie powaliło nas
na kolana. Na koniec wycieczki po stolicy
spotkaliśmy urządzenie mlekomatem zwane. Litr
za 1Euro, tyle samo co w sklepie - czemu nie
spróbować? Kupiliśmy, Ali strasznie podobało się
kupowanie mleka - najpierw butelka, potem
samo nalewanie. Kurcze, jak ja dawno tak
dobrego mleka nie piłem! Zaraz dokupiliśmy
kolejne dwa literki (bo jeden zniknął na
poczekaniu) i wzięliśmy ze sobą na
kolację/śniadanie. Po południu wsiedliśmy do
samochodu i ruszyliśmy na północ - w kierunku
Kamnika - i dalej docelowo do Ljubna. Tam
zostawiliśmy samochód na parkingu nieopodal
marketu i przystąpiliśmy do montowania
naszego dobytku na rowerach.

Muszę przyznać, że jeżdżąc z Alą, z wyjazdu
na wyjazd ubywało nam bagaży. Z początku
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przede wszystkim odeszły pieluchy oraz mleka
modyfikowane w puszkach, które niestety były
jej praktycznie jedynym pożywieniem. A teraz,
jako że zabraliśmy tylko dwa śpiwory, to z luzem
zapakowaliśmy się w tylne sakwy.

Wieczór się zbliżał, trzeba było pomyśleć o
noclegu. Ruszyliśmy w górę bocznej doliny, aby
znaleźć jakieś zaciszne miejsce. Okazało się
jednak, że wioska ciągnęła się kilometrami w
płaskiej dolinie i nie było mowy, aby gdzieś się
rozbić. W końcu zagadnąłem jakiegoś
mieszkańca, czy czasem na jego łące nie
pozwoliłby rozbić namiotu. A tu dostałem
odpowiedź, że nie, bo tu nie jest kemping, na
łące nie ma sanitariatów i że mamy jechać do
głównej drogi, tam są pensjonaty. I do widzenia.
No trudno, pojechaliśmy dalej w górę doliny
odprowadzeni wzrokiem zdziwionego człowieka,
że go nie posłuchaliśmy. W  końcu zabudowania
się skończyły, ale dolina stała się wąska i stroma.
Ale udało się nam znaleźć przeprawę przez
potok i po drugiej stronie łąkę oddzieloną od
drogi pasem drzew i zarośli. Tutaj było miło.
Mleczko poszło w ruch i po chwili
pałaszowaliśmy smaczną kolację.

Logarska dolina i deszczowe zakończenie

Po porannych zakupach w piekarni oraz w
markecie z nowym zapasem sił ruszyliśmy na
ostatnią już część naszej wakacyjnej podróży. W
planach była dwudniowa pętla na pograniczu
słoweńsko - austriackim z trzema całkiem
pokaźnymi przełęczami. Na pierwszy ogień
poszła Dolina Logarska, o której piszą prawie
wszystkie przewodniki i foldery o Słowenii. Do
wylotu doliny mieliśmy jakieś 18-20 km od
miejsca noclegu. Myślałem, że będzie bardziej
stromo, jednak miło się rozczarowałem. Gdy
dotarliśmy do doliny, okazało się, że jest to druga
biletowana droga, jaką napotkaliśmy na naszej
trasie. Oczywiście opłaty nie dotyczyły rowerów
;). Pierwszą była droga pod Mangart.

Logarska Dolina okazała się być sielskim
miejscem dla początkujących rowerzystów,
przynajmniej do połowy swojej długości.
Szeroka, płaska, z ładnymi widoczkami na obie
strony. Po drodze zrobiliśmy Ali małą sesję foto

na łące ;) Szkoda tylko, że nieco się zaczęło
chmurzyć i zabrakło błękitu nieba ponad górami.
Po sesji z kolei Ala się nam zrewanżowała i
przyłożyła wielki i ciężki aparat do oka i
pstryknęła nam kilka fotek. Druga część doliny
już nie była taka płaska, nachylenie powoli acz
systematycznie się zwiększało. Na końcowym
odcinku drogi spotkaliśmy grupę Polaków na
motocyklach, którzy objeżdżali Słowenię tak jak
my. Powiedzieli nam, że dalej nie ma już
widokowych miejsc, a do końca drogi pozostało
kilometr, dwa. Konfiguracja terenu zdawała się
potwierdzać ich słowa, więc po krótkim
odpoczynku zaczęliśmy wracać w dół. Po drodze
zatrzymaliśmy się na jedzonko na placu zabaw
przy zajeździe. Nie zdążyliśmy uszykować
kanapek, a tu nagle z nieba lunął deszcz.
Schowaliśmy się czym prędzej pod dużą wiatę
biesiadną i zaczęliśmy czekać na ciąg dalszy.
Niestety z godziny na godzinę było coraz gorzej.
W końcu, gdy minęła 18, a nam było coraz
bardziej zimno, zdecydowaliśmy się założyć
przeciwdeszczówki i rozpocząć zjazd szosą w
kierunku samochodu. Wtem pod zajazd
podjechał samochód po jednych z ostatnich
wycieczkowiczów kryjących się przed deszczem.
A co mi szkodzi, podbiegłem i zapytałem, czy
czasami nie będą jechali w kierunku
miejscowości, gdzie stał nasz samochód. Okazało
się, że tak. I sami zaproponowali podwózkę. Tym
sposobem po półtorej godzinie już ładowałem
mokre rowery do samochodu, ale nasze tyłki
ocalały suche :)

Ściemniało się już, deszcz cały czas padał,
więc zdecydowaliśmy się ostatni nocleg spędzić
na kwaterze. Do wyboru mieliśmy tylko
pensjonaty, całe szczęście, że nie było problemu z
noclegiem na jedną noc. Pensjonat, który
wybraliśmy, był bardzo przytulny i schludnie
utrzymany, kolacja bardzo dobra i w ogóle super.
I nawet cena jakoś nie zwalała z nóg, za osobę
zapłaciliśmy 20 euro. Ze względu na taki obrót
sprawy nie było szans dokończyć zaplanowanej
pętli. O poranku zapakowaliśmy się do
samochodu i ruszyliśmy w kierunku Polski.. .  
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Większość forumowiczów korzystając z
długiego majowego weekendu wybrała się na
wycieczki w różne atrakcyjne rejony kraju i nie
tylko. Nasza majówka w zamierzeniu miała być
odmienna – trochę może i nudna, bez większych
atrakcji, nastawiona za to na agresywne
gminobranie. Jak się okazało los, lub jak twierdzą
złośliwcy mój podły charakter splatał nam figla i
było w pewnym sensie znacznie ciekawiej niż na
niejednej innej majówce.

Z Robertem spotykamy się w poniedziałek, 30
kwietnia w Gnieźnie. Ja do pierwszej stolicy
Polski dojeżdżam pociągiem, mój kompan
dystans około 70 kilometrów pokonuje na
kołach. Właściwie od samego początku wszystko
idzie zgodnie z planem, gmina wpada jedna po
drugiej, choć mi nieco częściej z racji mniejszego
stażu gminowego od Roberta. Jedyną atrakcją
jaką przychodzi nam zobaczyć tego dnia jest
skrzyżowanie rzek Nielby i Wełny w Wągrowcu.
Sielankę przerywa mój kapeć, ale bagatelizujemy

ZZddeeffeekkttoowwaannaa mmaajjóówwkkaa
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ten zły znak. Wszak taka drobnostka może
czasem przytrafić się każdemu rowerzyście.
Nocleg znajdujemy w lesie w okolicach
Margonina, licznik kilometrów w moim
przypadku wskazuje liczbę ponad
dziewięćdziesięciu, zaś gmin przybywa aż
dziesięć.

Dzień drugi, świąteczny, pierwszomajowy
zaczyna się istną sielanką. Gładka szosa, wiatr w
plecy, na konto wpadają kolejne gminy. Dobry

nastrój przerywa kapeć, tym razem u Roberta.
Sytuację pogarsza fakt, że Robert nie ma
zapasowej dętki, moje nie pasują zaś z racji
innego zaworu. Klejenie także na nic się zdaje,
bowiem koniński gminożerca uszkadza wentyl.
Jest pierwszy dzień maja, święto narodowe,
wszystkie sklepy zamknięte a ich właściciele
pieką kiełbaski na grillu. Nie pozostaje zaś nam
nic innego jak podjąć decyzję o poszukiwaniu
dętki za wszelką cenę.
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Docieramy do przedmieść Piły – ja w typowy
dla rowerzysty sposób, Robert zaś prowadząc
swoją maszynę. Dzielimy między siebie strefy
wpływu i pukamy od drzwi do drzwi w
poszukiwaniu dobrego człowieka gotowego
odstąpić nam dętkę. Po około godzinie
dramatycznych prób w jednym z ostatnich
domostw odnajdujemy to, co szukamy. Mieszka
tam zapalony rowerzysta, niegdyś uczestnik
wielu maratonów rowerowych, który odstępuję
nam swoją gumę. Nie jest ona idealna, nieco za
wąska, przeznaczona dla rowerów szosowych, ale
lepszy rydz niż nic. Dokonujemy wymiany, na
twarze wraca uśmiech a my udajemy się na
dalsze łowy.

Kolejne godziny mijają w atmosferze
następnych zdobyczy. Gdy powoli zaczynamy
rozglądać się za noclegiem Robert łapie
kolejnego kapcia. Cóż, pech, ale to tylko kapeć,
łatek mamy zapas, zaraz ruszymy w dalszą drogę.
To optymistyczne nastawienie ostatecznie na
wiele się nie zdaje – łatek ci u nas dostatek, ale
żadna nie chce się porządnie trzymać. Nie
pomaga także ich zmniejszanie, odpowiednie
dociskanie i inne babcine metody łatania dętek.
Dopiero po ponad godzinie udaje się zreperować
usterkę. Niestety nie na długo... po przejechaniu
około kilometra dętka z hukiem eksploduje i
Robert ponownie zmuszony jest prowadzić
rower. Zapada zmierzch, udaje nam się znaleźć
dobre miejsce na obóz, morale mimo wszystko
dopisują. Wszak jutro sklepy będą otwarte, a my
jesteśmy zaledwie kilka kilometrów od Krajenki.
Dzień zakończyliśmy z wynikiem 132 km i 12
nowymi gminami.

Trzeci dzień naszej majówki rozpoczynamy
od sprawnego dotarcia do Krajenki. Robert
pomimo flaka decyduje się na jazdę „na stojaka”
i w efekcie do celu dojeżdżamy bardzo szybko.
Odwiedzamy wszystkie możliwe sklepy w
mieście, łącznie ze spożywczymi i malarskimi.
Niestety, nigdzie nie można kupić dętek, ani
nawet łatek. Nieco zdołowali siadamy pod
sklepem aby obmyślić dalszy plan działania. W
pewnym momencie zaczepia nas starszy pan,
który odkrywczym tonem stwierdza, że w kole
jednego z naszych rowerów nie ma powietrza.
Opowiadamy mu naszą historię, ten zaś kiwając

z politowaniem głową nakazuje nam iść za sobą.
Docieramy do piwnicy gdzie trzyma swój rower,
z którego decyduje się oddać nam dętkę. Dawca
jest trochę zakurzony, ale sprawny. My zaś
uratowani!

Uśmiechy ponownie wracają na właściwe
miejsce, my zaś okrężną drogą, zahaczając o
gminę Tarnówka dojeżdżamy do Złotowa. Tam
na rynku przypadkiem natrafiamy na sklep
rowerowy. Przydałby się zapas dętek na dalszą
drogę, ale takich artykułów w tym sklepie
dostępnych nie ma. Istnieje za to możliwość
skorzystania z kompresora, na co decyduje się
Robert. Cała akcja kończy się efektownym
hukiem, zwróceniem uwagi lokalnej
społeczności i powrotem do problemu sprzed
paru godzin.

Ostatecznie decydujemy się w tym miejscu
zakończyć nasz majówkowy wyjazd. Robertowi
brakuje cierpliwości do roweru, mamy też dość
niedoboru części zapasowych. Robimy na rynku
pamiątkowe zdjęcie z życzeniami powrotu do
zdrowia dla Marka – Transatlantyka i
rozjeżdżamy się w swoją stronę. Robert za
pomocą kolei do Konina, ja na rowerze do
Gostycyna w Borach Tucholskich, gdzie
przebywają dwaj inni forumowicze z Torunia:
Polsson i Speedfan. Docieram tam pod wieczór,
po drodze zahaczając o kilka nowych gmin i wieś
Głomsk, przy tablicy której robię sobie zdjęcie
dokładając na koniec symbolicznie literkę „i”,
tworzącą w ten sposób moje nazwisko.

Do domu wracam następnego dnia
wieczorem. Bilans wyjazdu to 448 km
pokonanych w 4 dni i zdobyte przy tym 32 nowe
gminy.

W relacji wykorzystałem zdjęcia moje i
Roberta.
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Gdy postrzępione Tatrzańskie szczyty
połyskiwały w jaskrawych promieniach

wschodzącego słońca jeszcze o nich nie myślałem.
Skupiłem się na drodze. Obok mnie, na fotelu
pasażera siedział Mariusz. Po wybuchu euforii
spowodowanej wyjazdem nie pozostało już wiele i
teraz kołysał się miarowo przysypiając co kilka
chwil. Droga upływała szybko, krajobraz za
szybami samochodu zmieniał się jeszcze szybciej.
We wstecznym lusterku pokazywały się jeszcze
wapienne zbocza Małej Fatry lecz przed nami
wznosiły się już łagodne i połogie wzgórza Małych
Karpat. U ich stóp rozlokowana Bratysława.
Granicę mijamy prawie niezauważalnie, jeszcze
tylko stada wiatraków zwracają naszą uwagę ale
Wiedeń mijamy już bez emocji. Te wybuchają
dopiero gdy na horyzoncie pokazuję się pierwsze
góry. Zrazu małe i nie obiecujące zbyt wiele,
jednak z każdym kilometrem zjazdy i podjazdy
robią się coraz dłuższe, a szczyty coraz śmielej i
coraz wyżej wznoszą się ku górze. Już po
kilkudziesięciu minutach takiej jazdy Mariusz
zaczyna się wiercić i kręcić. Co raz częściej
wyciąga mapę studiując pozostałe do przejechania
kilometry. I właśnie wtedy zacząłem o nich myśleć
. . .o Alpach.

Dojazd to też przygoda

Właśnie teraz mieliśmy ich przedsmak,
jeszcze dobrze nie pokazały nam swych
wdzięków, a już samochodowe fotele zrobiły się
jakieś twarde i niewygodne. Chcieliśmy czym
prędzej zmienić je na jeszcze twardsze i jeszcze
bardziej niewygodne siodełka w naszych
rowerach. Nie mogło być inaczej, gdy dwóch
miłośników gór stanęło u ich wrót.. Dalsza droga
nie przebiegła już tak sprawnie i szybko. Od tego
czasu zaczęło się nam dłużyć, nie mogliśmy
doczekać końca tej udręki. No bo jak tu
wytrzymać w samochodzie gdy wokół góry
wręcz wołają aby je zdobywać. Jak wytrzymać za
kółkiem kierownicy gdy w bagażniku wygodnie
leżą sobie dwa stalowe rumaki stworzone do
poskramianie górskich szczytów i przełęczy.

Tego dnia nie zostało nam dużo czasy na
jazdę. Na miejsce docieramy pod wieczór,
szybkie pakowanie, skręcanie rowerów i lecimy
w trasę. W zasadzie cała dzisiejsza jazda to
szukanie noclegu. Obaj jesteśmy pierwszy raz w
Austrii i chociaż mniej więcej spodziewamy się
co nas czeka to pierwsze kilometry są badaniem
terenu. Mijamy kilka ciekawych miejscówek

CCzzeerrwwccoowwee AAllppyy
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jednak z różnych powodów musimy z nich
zrezygnować. Dopiero gdy zaczyna zmierzchać
wzmagamy nasze poszukiwania. Zjeżdżamy z
głównej drogi, badamy boczne dróżki i ścieżki,
wypatrujemy interesujących nas miejsc. Nie bez
kłopotów, ale w końcu zakładamy nasz biwak i
oczekujemy na kolejny dzień już z perspektywą
alpejskich podjazdów.

Pierwsza przełęcz.

Krople rosy spływały po zewnętrznej stronie
namiotu gdy intensywne promienie słońca
wyrwały mnie ze snu. Pierwsze niezgrabne ruchy
towarzyszące wydostawaniu się z ciepłego
śpiwora. Chrzęst rozsuwanego zamka i cały
wnętrze wypełnione słonecznym blaskiem.
Pierwsze kilometry tego dnia to całkowita
euforia gdy jedziemy głęboką doliną w stronę
Mittersill. Za miasteczkiem czeka na nas
pierwsza przełęcz. Zaczyna się niepozornie, za
którymś zakrętem droga zaczyna się mocniej
wznosić, za kolejnym nie odpuszcza, a dalej robi
się jeszcze stromiej. To co nas czeka nie jest
niewiadomą, z animuszem atakujemy każdy
metr podjazdu. Jeszcze nie myślimy o zmęczeniu,
zresztą nasze zmysły nie nadążają z
rejestrowaniem impulsów w ogromnym natłoku
danych. Na razie najwięcej pracują oczy
wysyłając do mózgu cudowne obrazy
wspaniałych gór otaczających nas ze wszystkich
stron. Intensywna zieleń górskich hal i lasów
idealnie współgra z bielą śnieżnych pól
zalegających w szczytowych partiach. Dopiero
po chwili do głosu dochodzą sygnały z uszu.
Warkot przejeżdżających motorów zrazu nie robi
na nas wrażenia, dopiero po dłuższej chwili
dociera do nas, że jest tych hałasów trochę za
dużo. Minie kilka dni gdy w końcu
przyzwyczaimy się do niego na tyle, że nie będzie
nam to sprawiać przykrości. Dopiero na samym
końcu dają znać o sobie, nogi, płuca i serducho.
Do wysokości 1200 metrów jedziemy jak w
transie, wyżej gdy w nogach zaczyna już piec, a
na czubku nosa coraz częściej pojawiają kropelki
potu tempo trochę spada, ale nadal jedziemy
całkiem bystro. Dopiero powyżej 1500 metrów
czujemy, że jesteśmy w Alpach, pierwszy
odpoczynek, pierwsze uzupełnianie zawartości
bidonów, pierwsze sesje fotograficzne. Jeszcze

jedna serpentyna, dwie czy trzy ścianki, ostry
zakręt w lewo i jesteśmy na PRZEŁĘCZY. Chwila
odpoczynku i zaczyna się szalony zjazd w dół.
Ale wcześniej spory kawałek satysfakcji gdy
motocykliści na swoich huczących maszynach
karnie podjeżdżają do bramek płatnej drogi ,a
my przemykamy wolnym od opłat przejazdem
dla rowerów.

Zjazd w dół szalony. Chciało by się
powiedzieć chwilo trwaj, tyle tych zakrętów, że
za każdym kolejnym mam wrażenie, że to już
ostatni, że już więcej w dół się nie da, tymczasem
one powtarzają się i powtarzają. Gdy w końcu
zatrzymujemy się w miasteczku na dole uderza w
nas fala gorąca. Pogoda dzisiaj jak żyleta, tak się
złożyło, że w miarę podnoszenia się temperatury
w ciągu dnia my wznosiliśmy się w górę
kompensując jej wzrost. Do tej pory nawet przez
chwilę nie myśleliśmy o pogodzie. Owszem,
cieszyliśmy się z błękitnego nieba, suchej drogi
ale jakoś nie nachodziły nas refleksje czy jest
ciepło czy zimno. Na dole było w sam raz,
podjazd nas mocno rozgrzał, na przełęcz
dotarliśmy około południa gdy zrobiło się już
naprawdę ciepło. Zjazd zapewnił nam przyjemną
dawkę naturalnej klimatyzacji. Dopiero na dole
buchnęło w nas gorąco.

Do Insbrucka już nie jedzie się tak
przyjemnie, ruch na drodze większy, no i praży
niemiłosiernie. W dodatku popełniamy
logistyczny błąd. Jakoś tak wychodzi, że wieczór
zastaje nas 10 km przed miastem. Teren już
mocno zaludniony, o dobre miejsce na rozbicie
namiotu bardzo trudno. A znów przejazd przez
miasto i dotarcie poza rogatki gdzie też nie ma
gwarancji dobrego biwaku wymaga trochę czasu,
którego właśnie nie mamy. Zmęczeni też już
jesteśmy i fajnie było by pobyczyć się trochę. Nie
jest kolorowo, ale w końcu lądujemy na
przyjemnej łące osłoniętej ze strategicznych
stron słusznych rozmiarów dębem. Może nie jest
idealnie ale na usta cisną się słowa... . .bywało
gorzej.. .

Góry coraz większe, słońce coraz mocniejsze

Oni naprawdę widzą ten cmentarz siedząc na
desce startowej!



192

...stałem na zeskoku skoczni narciarskiej
Bergizel i patrzyłem na rozlokowany w dole
Insbruck. Miasto otaczają ze wszystkich stron
potężne góry. Wdrapaliśmy się tutaj aby zobaczyć
ten słynny obiekt. W dole widać prawie całe
miasto, a góry robią jeszcze większe wrażenie.
Poza skocznią niewiele nas interesuje samo
miasto jako tako. Ani ja, ani Mario nie jesteśmy
miłośnikami zwiedzania miast. Poza tym robi się
gorąc więc najwyższa pora jechać dalej, poza
miastem łatwiej walczyć z upałem. Trochę
kombinujemy chcąc uniknąć jazdy główną drogą
i sprytnie wybieramy uroczo wyglądające na
mapie objazdy. I faktycznie jest pięknie ale ile nas
to sił kosztuje to szkoda pisać. Droga funduje
nam na przemian bardzo solidne podjazdy i
zjazdy i miło zapowiadający się skrócik zmienia
się w solidną harówkę. Mijamy Axams,
uzupełniamy zapasy wody ze studzienki i
szukamy wytchnienia w cieniu. Długi i szybki
zjazd przygotowuje nas na kolejne wyzwanie.
Tym razem to już nie przelewki, czeka nas
pierwszy dwutysięcznik. Zaczyna się jak zwykle
niepozornie, droga wznosi się lekko do góry,
kręcimy dosyć żwawo utrzymując całkiem

słuszne tempo. Z góry zjeżdżają całe masy
szosowców, motory również szaleją ale da się
wytrzymać. Z każdym kilometrem droga robi się
bardziej stroma, do tego południowe słońce
maltretuje nas prażąc niemiłosiernie. Mario
jakoś się trzyma, ja obserwuję na swoich
ramionach pierwsze ślady poparzeń. Zapasy
wody zmniejszają coraz szybciej, sakwy ciążą
coraz bardziej, a droga zamiast odpuszczać robi
się coraz trudniejsza. Gdzie są serpentyny? Nie
ma ich tutaj, psycha siada gdy przed nami
pojawia się prosta jak strzelił asfaltowa ściana.
Pękamy!

Najgorętszą porę dnia spędzamy
odpoczywając w cieniu. Chociaż spoceni i
zmęczeni to jednak uśmiechy nie schodzą z
naszych ust. Po to tu przyjechaliśmy, góry są po
to abyśmy mogli je zdobywać. Nie dla nas
relaksacyjne przejażdżki po pagórkach. Chcemy
poczuć smak żółci w ustach, pieczenie nóg,
usłyszeć i czuć przyspieszone bicie naszych serc.
Dalsza część podjazdu zapewnia nam te
wszystkie atrakcje. Prawdziwą satysfakcję daje
pokonanie wybitnego przeciwnika, a Kuhtai
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takim właśnie się okazał, walczyliśmy z nim we
dwójkę, ale każdy z nas robił to też samotnie, po
swojemu. Metr po metrze, jeden obrót korby za
drugim, zakręt za zakrętem. Ostatnia prosta to
celebrowanie zwycięstwa, swobodna jazda w
otoczeniu granitowych szczytów. Jesteśmy 2050
m.n.p.m. Mija dłuższa chwila zanim zauważamy,
że słońce jakoś słabiej tu grzeje. Znów kilka chwil
i stwierdzamy, że jest zimno, przepocone ciuchy
nie zapewniają ochrony przed ostrym
powietrzem. Szybkie przebieranie i uczcimy ten
sukces gorącą chińską zupką z torebki. Na górze
raczej pusto, ogromne ilości kolarzy, których
widzieliśmy po drodze gdzieś zniknęły. Czasem
przemknie jakiś szosowiec nie zatrzymując się
nawet. Zauważamy, że część z nich dociera na
górę w samochodach.

Gorąca i niezdrowa zupka chińska smakuje
nam wyśmienicie i zjadamy ją z wielkim
apetytem. Zjazd już nam nie straszny, rozgrzani i
ubrani w przeciwwiatrowe ciuchy zasuwamy w
dół. Zjazd jest tak długi, że aż nudny. Na dole
znów ciepło i przyjemnie. Chociaż nie jest jakoś
specjalnie późno to szybko rozbijamy obóz.
Ostro dzisiaj było, podobało się, ale nie będę
kłamał, że nie poczułem w nogach tych
kilometrów. Z ogromną przyjemnością
wyciągam się na karimacie po wieczornym
posiłku i patrzę w niebo.

Szwajcaria to dziwny kraj.

Ta noc była koszmarem. Dopiero po
zmierzchu gdy ucichły dzienne hałasy dotarły do
nas dziwne odgłosy. Brzęczenie, rzężenie,
gwizdy, charczenie, raz ciszej, raz głośniej.
Początkowo ignorujemy je ale one wracają i
irytują nas coraz bardziej. Jest już prawie
całkowicie ciemno gdy nagle widzę to ! Nasze
namioty stoją idealnie pod liniami wysokiego
napięcia. I to tak paskudnie, że w połowie
odległości pomiędzy słupami. Nie zauważyliśmy
tego bo słupy są daleko, ale za to linia wisi
dosłownie kilka metrów nad naszymi
namiotami. Co mogło nas tak zaślepić – sam nie
wiem. Mamy solidny dylemat, o przenoszeniu
bazy nie ma co myśleć, zresztą nie ma za bardzo
gdzie. Noc była więc czuwaniem. Z dużą ulgą
dostrzegam pierwsze oznaki świtu. Pora wręcz

szalona ale szybko chcę się stąd ulotnić. Mariusz
też chyba nie pała miłością do naszego obozu nr
trzy. Po godzinie 7 rano jesteśmy już na
rowerach. Dzisiaj w zasadzie tylko dojazdówka
do Szwajcarii. Bez większych podjazdów, mijamy
kilka miłych miasteczek - Imst, Landeck. Wizyta
w sklepie, gdzieś tam kusimy się na przekąskę w
MacDonald.. Czas mija miło i przyjemnie.
Próbujemy korzystać ze ścieżek rowerowych, ale
jakoś średnio nam to wychodzi. Jedna
zaprowadza nas daleko od głównej drogi aby
skończyć się w lesie. Powrót, kolejna próba
trochę lepsza ale okupiona większym wysiłkiem
bo o ile droga leci płaską doliną, to ścieżka
wytyczona obok cały czas wznosi się i opada. Ale
ma to też swoje dobre strony, jedzie się
bezpiecznie i przyjemnie, można z bliska
zobaczyć austriacką wieś. Przy jednym z domów
korzystamy ze studzienki, wybiega do nas babcia
i uśmiechając się oraz ciągle coś szwargocząc po
niemiecku gestami zachęca do picia.
Uśmiechamy się również i grzecznie
wysłuchujemy bez zrozumienia wszystko co ma
nam do powiedzenia. Potem grzecznie dziękując
i machając rękami odjeżdżamy.

Granicę ze Szwajcarią przejeżdżamy prawie
nieświadomie, dopiero kilkaset metrów dalej
orientujemy się, że jesteśmy już w innym kraju.
To widać. Dobrej jakości asfalt jaki spotkaliśmy
w Austrii tutaj jest jeszcze lepszy. Może trudno w
to uwierzyć ale gładkość drogi, którą jedziemy
wręcz poraża. Do tego jest ona w zasadzie pusta,
dosłownie raz na kilka minut przejedzie
samochód i to wszystko. Dla nas to rowerowy
raj. Z drugiej strony jest coś odpychającego w
tym uporządkowanym do bólu świecie. W oczy
rzucają się gęsto poustawiana tabliczki
zakazujące biwakowania, co kilkaset metrów
znaki krzyczą do nas symbolami przekreślonego
namiotu, zapraszają również do często
spotykanych campingów. Na razie nie myślimy
jak to rozegrać, Mario jakoś nie pali się do
korzystania z uroków campingów.

Miasteczko Zernez sprawia wrażenie
wymarłego. Kilka kamieniczek, jakaś ziejąca
pustką restauracja i ledwie kilka widzianych
spotkanych osób. Nie bawimy to długo i po
zatankowaniu wody jedziemy dalej. Sprawy
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zaczynają się komplikować bo już dosyć późno, a
w dodatku stabilna do tej pory pogoda zaczyna
kaprysić. Z daleka dochodzą jednoznaczne
grzmoty, a barwa nieba na horyzoncie nie
pozostawia żadnych złudzeń. Na razie wspinamy
się do góry. Cały czas od granicy z Austrią
wspinaliśmy się do góry. Nie czuć tego tego bo
droga wznosiłai się bardzo łagodnie, ale w
przeciągu dwóch godzin zyskujemy ponad 500
metrów wysokości. W Zernez GPS wskazuje
1450 metrów, a dopiero za miasteczkiem zaczyna
się prawdziwy podjazd, który zmusza nas do
wrzucenia ratunkowych przełożeń. Robi się
chłodno, burza wyraźnie zbliża się do nas i
pomrukując groźnie, zapowiada ciężkie chwile.
Pierwsze krople deszczu, chociaż spodziewane to
wywołują małą panikę. Cywilizacja została
daleko w dole, jesteśmy zmęczeni, teraz już
przemoczeni. Już nie jest nam chłodno, po
prostu jesteśmy zziębnięci. Cały czas podjazd,
góry po raz pierwszy na tej wyprawie pokazują
nam swoją ciemną stronę.

Nie mamy wyboru, pierwszą lepszą dróżką
leśną wjeżdżamy w las i rozstawiamy namioty na
skrawku płaskiego terenu. Wzmagający się
deszcz dodaje nam energii i błyskawicznie nam
to idzie. Deszczówkę wykorzystujemy do umycia
się, szybko wskakujemy w suche ciuchy, a potem
zaszywamy się w swoich namiotach. Humory już
lepsze, suche ciuchy zapewniają przyjemne
ciepełko, z menażki dobiega przyjemny zapach
liofilizowanego gulaszu. To tak jak z piekła
dostać się do raju, czasami trzeba nisko spaść aby
przekonać się jak wysoko się było. Jeszcze pół
godziny temu było fatalnie, teraz tym bardziej
doceniamy to co mamy. Jak mało człowiekowi
potrzeba do szczęścia. Suche ubranie i rondelek z
ciepłym żarciem. Krople deszczu znów mocniej
uderzają się w ścianki namiotu, szum deszczu
wzmaga się i opada...gulasz już gotowy, jego
zapach powoduje prawie skręt moich
kiszek...pierwsze łakome i parzące w usta porcje
zagarniane plastikową łyżką... . jest cudownie.

Passo Del Stelvio

Brrrrr... jakie zimno. W ruch idą czapki,
polary, nogawki. Szybko się uwijamy i
opuszczamy nielegalny biwak. Tego dnia droga

od samego początku wspina się bystro do góry.
Prędko się rozgrzewamy i ciepłe ciuchy znów
lądują w sakwach. Po kilkunastu minutach
osiągamy wysokość około 1800 m.n.p.m. Pogoda
sprzyja i słońce przyjemnie grzeje w
odsłoniętych miejscach. Zjazd jest szybki ale
niezbyt długi. Aby dotrzeć do Livigno musimy
pokonać tunel. Na rowerach nie ma takiej
możliwości, ale korzystamy ze specjalnie w tym
celu jeżdżącego busa. Po drugiej stronie już
Włochy. Krajobraz jakiś taki księżycowy,
wszędzie skaliste góry pozbawione roślinności.
Zielony kolor jest tutaj wyraźnie w deficycie.
Widziane z góry Livigno nie sprawia zbyt
dobrego wrażenia. Położone w obszernej i
głębokiej dolinie, z drewnianą zabudową
wygląda niepozornie. Za to po wjechaniu do
kurortu wrażenia są już dużo lepsze. Czuję się
tutaj trochę jak w Zakopanym. To miejsce to
mekka narciarzy, nawet teraz, w lecie, widać, że
narty rządzą w tym miejscu. Gdzie nie popatrzeć
to wszędzie wyciągi. Jedne już zbudowane, inne
w budowie, powstają nowe hotele, po stokach
pełno buldożerów wyrównujących teren.

Kręcimy się trochę po miasteczku, jakieś lody
i pomału zmierzamy ku naszemu przeznaczeniu.
Towarzyszą nam ogromne ilości kolarzy. To co
widzieliśmy w Austrii to był pikuś, tutaj we
Włoszech kolarstwo jest naprawdę ogromnie
popularne. Być może sprawia to bliskość tego
miejsca, które cały czas tkwi w naszych głowach.
Passo del Stelvio. Mit! Legenda! Kolarski
dogmat! Co sprawia, że ciągną tu tłumy kolarzy,
co powoduje, że na ten dźwięk czuję gęsią
skórkę? Jak wytłumaczyć wyjątkowość tego
miejsca?

Jesteśmy już blisko, coraz bliżej, już widać
sięgające nieba górskie szczyty ,wśród których
zdajemy się już dostrzegać drogę na Stelvio. W
międzyczasie zdobywamy przełęcz Foscagno Ma
pecha, że jest właśnie tutaj, gdzie indziej święciła
by triumfy i zbierała laury najdłuższego i
najtrudniejszego podjazdu. Jak by nie patrzeć,
aby tu dotrzeć trzeba mocno naciskać przez
ponad 3 godziny i wjechać na wysokość 2291
metrów. Wokół niesamowite wręcz widoki,
morze potężnych gór zalewa nas swymi falami,
biel śniegu oślepia i zmusza do mrużenia oczu.
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Wzrok przyciąga potężny masyw górski
wyraźnie dominujący nad otoczeniem, po raz
kolejny mamy wrażenie, że widzimy tam wijącą
się drogę. Tam będziemy jechać już niebawem,
już czuję mrowienie w nogach, a serducho
przyspiesza swoją rytmiczną pracę. Warto by
zatrzymać się tu na dłużej i sycić oczy pięknymi
widokami ale w naszych głowach powtarza się
mantra ...Stelvio...Stelvio...Stelvio.

Zjeżdżając do Bormio tracimy szybko
wysokość, znów czujemy błyskawiczną zmianę
temperatury, w mieście upał wręcz powala z nóg.
Zjadamy pizzę, lody i ewakuujemy się
pierwszego lepszego zacienionego miejsca. Udaje
się nam znaleźć rewelacyjny park.
Odpoczywamy w cieniu, obok pluska czysta i
zimna woda wypływająca z kraniku. Zielona
trawa aż zachęca do rozłożenia karimaty i
rozprostowania kości. Mariusz przegląda bagaż i
coś tam e reperuje, ja leżę sobie odpoczywając.
Szum liści i świetlne refleksy przebijające się
przez korony drzew działają usypiająco...pomału
odfruwam w niebyt... .

Jest godzina 15 gdy leniwie ruszamy dalej.
Jedzie się ciężko, kości jeszcze zastane po prawie
dwugodzinnym lenistwie, dokucza gorąco, a

czeka nas najdłuższa wspinaczka podczas całego
wyjazdu i psycha trochę siada.. Fajnie było by
poleżeć jeszcze, ale goni nas czas. Podjazd na
Stelvio jest na tyle długi, że trzeba go zacząć
wcześnie i dotrzeć tam o rozsądnej porze.
Zaczyna się na skrzyżowaniu, drogowskaz każe
nam skręcić w prawo. Trudno opisywać cały
podjazd bo jest tak długi, że będąc u góry już
zapominałem o czym myślałem na dole. Mam
szacunek do gór, czuję respekt przed długimi
podjazdami, a jednocześnie przyciągają mnie
one jak magnes i dają ogromną satysfakcję z ich
pokonania. Passo del Stelvio zasłużyło na mój
ogromny szacunek, jadąc do góry miałem dużo
czasu do myślenia. Myślenie pomaga bo taka
jazda w górę jest tyleż fascynująca co nużąca.
Łatwiej poradzić sobie ze zmęczeniem, są
sposoby na lodowate podmuchy wiatru w
wyższych partiach, damy radę jechać przy
padającym deszczu, zaspokoimy głód i
pragnienie, bolące nogi w końcu przestają
dokuczać gdy damy im kilka minut wytchnienia.
I tylko znużenie ogarnia nas coraz większe gdy
za kolejnymi serpentynami pojawiają się
następne, gdy szczyt wciąż jest tam daleko w
górze, a na liczniku nie przybywa kilometrów.
Miałem tutaj dużo czasu do przemyśleń,
najpierw myślałem o tym jak długo będę jechał
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do góry, potem przeklinałem w myślach
motocyklistów na swych ryczących maszynach.
Potem miałem dylemat czy ubrać już rękawki,
czy może jeszcze wytrzymam kilka minut. Gdy
pogoda zaczęła się psuć rozglądałem się wokół i
próbowałem ocenić co będzie się działo za jakiś
czas. Gdy na drodze pojawiły się nazwiska
znanych kolarzy myślałem o tym jak bardzo
naginali oni możliwości własnego ciała. Gdy
wrzucałem najlżejsze przełożenia na co bardziej
stromych fragmentach i ciężko oddychałem
walcząc z bólem nóg zdałem sobie sprawę czego
dokonywali ci nadludzie. Wjechać tu, to jedna
sprawa, wjechać tu mając już w nogach ponad
200 km ścigania się po górach to jeszcze inna. A
wjechać tu w towarzystwie podobnych sobie
cyborgów siedzących na kole czy też próbujących
odskoczyć na kilka metrów i zyskać parę sekund
pozwalających wygrać etap to już wręcz zakrawa
na tytanizm.

Podjazd ciągnie się i ciągnie, krajobraz staje
się coraz bardziej surowy, wiatr robi się coraz
chłodniejszy, a jego podmuchy ciągle nabierają
mocy. Już nawet nie podziwiam widoków,
skupiam się na budynkach widocznych w górze,
jeszcze daleko ale już w zasięgu wzroku. GPS

wskazuje wysokość 2 tys. metrów, 2,5 tys
metrów - tak wysoko jeszcze nie byłem. Zostało
niewiele ponad 250 metrów do podjechania w
pionie, to tyle co dwa razy podjechać pod
krakowskie ZOO. Jeszcze tylko raz, ostatnie
metry...przyspieszamy, podniecenie pcha nas w
górę. Jesteśmy! Godzina 18.35 – za nami trzy i
pół godziny mozolnej wspinaczki. Na dole
żegnało nas słońce i upal zwalający z nóg, na
górze wita nas surowa górska pogoda. I wiatr,
odwieczny towarzysz rowerzystów
przemierzających wysokie góry. Musimy zostać
tu dłużej, trzeba nacieszyć się tym miejscem.
Trudno znaleźć przytulny zaułek, podmuchy
wiatru dosięgają nas za każdym rogiem. Marzy
nam się ciepłe jedzenie, wiatr porywa ciepło
płomieni gazowych maszynek, gotowanie wody
to skomplikowana robota, ciągle trzeba uważać
żeby nie zdmuchnęło naczynia, ciągle trzeba
osłaniać maszynkę własnym ciałem żeby jako
tako grzała tą wodę. Ale warto było bo zupka
chińska smakuje teraz lepiej niż najlepszy obiad
w wykwintnej restauracji podany przez kelnera
we fraku.

Zjazd w dół to równie wielkie przeżycie jak
podjazd. Jest tak długi, że wręcz irytujący. Droga
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stromo opada w dół co chwilę napotykając ostre
serpentyny. Rowery błyskawicznie nabierają
prędkości i trzeba bardzo uważać gdyż jest
wąsko, a za murkami zabezpieczającymi straszą
przepaściste stoki pokryte kamieniami.
Zjeżdżamy na północ, słońce schowało się za
góry i zrobiło się trochę ponuro. Mijamy kilku
kolarzy cwałujących do góry, trochę nam ich żal,
naprawdę źle to wygląda. Już jest późno, zimno,
bez słońca jakoś tak nieprzyjemnie, a oni do góry
mają spory kawałek. No ale to ich zmartwienie,
my cały czas zasuwamy w dół. Ciągle zjazd i
zjazd, w niższych partiach można już bardziej się
rozpędzić, serpentyny pojawiają się rzadziej i nie
są tak zakręcone. Nadal zimno, słońce cały czas
skryte gdzieś za górami, nadal poruszamy się
głęboką doliną. Dopiero gdy dojeżdżamy do
głównej drogi i skręcamy na Merano dolina
rozszerza się trochę i znów możemy cieszyć się z
zachodzącego już słońca. Kicha z noclegiem się
zapowiada, teren gęsto zaludniony, z jednej
strony rzeka, z drugiej strony stromy kamienisty
stok. Każdy kawałek płaskiego wykorzystany do
cna. Gdzie nie popatrzeć ogromne plantacje
jabłek, w sumie można by wjechać w gąszcz
niskich drzewek i zakamuflować się tam w
jakimś bardziej ustronnym miejscu ale odstrasza

nas jeden szczegół. Zraszacze! Wszędzie ich
pełno, niektóre pracują, gdzieniegdzie widać
efekty ich pracy. Każdy fragment plantacji jest w
ich zasięgu i może być nieprzyjemnie znaleźć się
nagle w ich polu rażenia.

Jedziemy tak obserwując okolice, już
szarówka, w akcie desperacji oglądamy już
miejsca, na które godzinę temu nawet byśmy nie
spojrzeli. Kto by wtedy pomyślał, że właśnie tę
noc spędzimy w najbardziej komfortowych
warunkach. Z głupia frant wjeżdżamy na ścieżkę
rowerową prowadzącą do jakiejś wsi, jedziemy
nią chwile, już totalnie zrezygnowani mamy
wracać ale Mario mówi, że jeszcze podjedzie 200
metrów i popatrzy. No i bingo!

Asfalt nagle się urywa, nawierzchnia zmienia
się na szutrową i dosłownie 150 metrów dalej
mamy przy drodze miejsce biwakowe. Jest płaski
teren porośnięty fajną trawką. Są stoły z
ławeczkami, obok pluska woda spływając rurką
do wygodnego korytka. Jest nawet murowany
grill. A cały ten raj dyskretnie schowany za
parawanem gęstych drzewek. Niby tuż obok
drogi rowerowej ale w nastającym zmierzchu
jesteśmy całkowicie niewidoczni. Ten wieczór
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jest krótki, czujemy dzisiejsze podjazdy w całym
ciele, jakoś żaden nie ma ochoty na dłuższe
rozmowy i obiecujemy sobie jedynie lajtową
jazdę na jutro. Jutrzejszy dzień przeznaczamy na
rowerową labę.

Frycowe trzeba zapłacić.

Spało się wygodnie i przyjemnie. Pozwalamy
sobie na dłuższe leżenie i z namiotów
wyczołgujemy się po godzinie ósmej. Wita nas
piękny dzień, leniwie zajmujemy się obozowymi
czynnościami. Śniadanie można zjeść w
komfortowych warunkach przy stole. Nigdzie
nam się nie spieszy, mamy dzisiaj czas. Uwijam
się jakoś szybciej i z ogromną przyjemnością
kładę się na ławeczce w słońcu. Jest tak
przyjemnie, słoneczko miło przygrzewa, wiaterek
szumi... .raj.

Pomału toczymy się przed siebie, korzystamy
ze ścieżki rowerowej. Infrastruktura rowerowa w
Włoszech jest fantastyczna, rewelacyjne ścieżki,
przejazdy przez drogi oznaczone, kierowcy sami
zatrzymują się widząc nas jadących. Co kawałek
widać drogowskazy wskazujące gdzie mamy
jechać, dużo znaków poziomych w
newralgicznych miejscach. Po prostu
REWELACJA.

Do tego cały czas zjeżdżamy w dół. Prawie
niezauważalnie, ale jednak w dół. Jedzie się bez
wysiłku, droga rowerowa prowadzi cały czas
między plantacjami, kilka razy atakują nas
zraszacze ale szybko uciekamy z ich zasięgu.
Gdzieś tam zatrzymujemy się przy
samoobsługowym sklepiku. Asortyment bardzo
ubogi i raczej średniej jakości ale traktujemy to
jako swego rodzaju atrakcję. Dwa rodzaje jabłek
oraz sok z tychże. Sok nawet dobry, jabłka za to
niezbyt smaczne. Zamknięta puszka pełniąca
rolę kasy, obok cennik. To wszystko. Kawałek
przed Merano robimy jeszcze zakupy w Lidlu i
wjeżdżamy do miasta. Położone jest w dolinie,
droga na krótkim odcinku nagle opada w dół,
by po chwili znów prowadzić wygodnie po
płaskim terenie. W mieście rozdzielamy się, lubię
sobie pojeździć tak bez celu, zjeść coś z
miejscowego menu, posiedzieć i popatrzeć jak
żyje miasto. Z drugiej strony nie jestem

miłośnikiem zwiedzania miast. Wystarczy mi
gdy przejadę kilka uliczek, posiedzę w parku, w
knajpce przy kawie i już mogę jechać zdobywać
kolejne przełęcze. Mario też jakoś nie zwiedza
specjalnie, spotykamy się szybko i pomału
ewakuujemy za miasto. Fajnie się zjeżdżało, teraz
trzeba z doliny znów wspinać się w wyższe
rejony.

Kilka kilometrów za miastem Mariusz
nagłym ruchem sięga ręką do kieszeni. Zaraz
potem zatrzymuje się i zaczyna grzebać w
sakwach. Najpierw tak powierzchownie, ale z
czasem jego ruchy stają się gwałtowne i
chaotyczne. W końcu wybebesza całe sakwy, a
bagaż ląduje na ziemi. Mina na twarzy zdaje się
mówić wszystko. Zaciśnięte usta, zmarszczone
czoło. Bez pytanie wiem, że tu chodzi o jakąś
zgubę. Pieniądze albo dokumenty. Wszystko
dzieje się błyskawicznie, mówi, że chyba zgubił
całą kasę jaką miał. W sakwach nie ma, kieszenie
puste. Jeszcze kilka nerwowych ruchów ale nic to
nie daje. Szybko pakuje cały bagaż na powrót do
sakw i już jedzie w dół, z powrotem w stronę
Merano. Słyszę tylko kilka słów, coś mówi o
Lidlu, o jakimś miejscu gdzie robiliśmy zdjęcia.
Ja dosłownie zgłupiałem, najpierw stoję i patrzę
jak odjeżdża, gdy znika za zakrętem wsiadam na
rower i jadę za nim. Szybko jedzie w dół,
docieramy do miasta, jedno skrzyżowanie,
drugie, trzymają mnie światła i wtedy właśnie
tracę go z oczu.

Totalnie rozbity zatrzymuję się w parku i
usiłuję się dodzwonić. Telefon wyłączony, piszę
sms-a, że czekam w parku przy drodze, żeby się
odezwał. Emocje pomału opadają, trochę się
jednak denerwuję na Mariusza za takie
zachowanie. Można było razem pomyśleć,
pokombinować wspólnie gdzie to mogło się
wydarzyć. A już nie wspomnę faktu, że jak
koniecznie chciał wracać 30 km to mógł zostawić
mi sakwy i jechać na lekko. Nie ma co opisywać
reszty tego dnia bo nie był to przyjemnie
spędzony czas. Kasa się nie znalazła, Mario
zrobił prawie 40 km wstecz, wyjechałem mu na
spotkanie przed Merano i wspólnie udaliśmy się
na policję zgłosić zgubę. Niestety posterunek już
nieczynny, Mario upiera się, że musi zrobić
zgłoszenie. Popłynął jakieś 300 euro. Dzisiejszą
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noc spędzamy kawałek za miastem w lesie, a
rano Mariusz już na lekko jedzie ponownie na
policję. Ja czekam przy drodze pilnując bagaży.

W dalszą trasę wyruszamy po godzinie 12.
Mamy spore opóźnienie, a plan był dosyć
napięty. Jak można się domyślić atmosfera siadła,
ale wysiłek fizyczny dobrze robi na takie stany.
Podjazd na kolejną przełęcz – wznosząca się na
2094 metry Paso Giovo jest bardzo wymagający
bo chociaż jej wysokość nie jest tak imponująca,
to trzeba tam wdrapać się z położonego na 300
metrach Merano. W zasadzie cały czas jedziemy
teraz do góry. Dobrze, że chociaż pogoda
dopisuje. Mariusz markotny ale widzę, że coraz
częściej obraca głowę oglądając widoczki, znów
zaczyna pstrykać fotki, a im wyżej tym częściej
zaczyna komentować to co teraz robimy.
Zmęczeni docieramy na szczyt gdzie robimy
sobie dłuższy popas. Po chwili na górę z
przeciwnej strony dociera sympatyczny Rumun
ciągnący przyczepkę. Coś tam gadamy chwilę,
udaje się nam zrozumieć, że jedzie do Anglii. Ma
gość charakter, przyczepka chyba własnej roboty,
rower ze średniej marketowej półki, ale radzi
sobie. Już nie pamiętam krajów, które zdążył
podczas tej wyprawy odwiedzić, ale chwilę mu
zeszło gdy zaczął je wymieniać. Niestety
jedziemy w przeciwne kierunki. Zjazd jest długi i
przyjemny, poruszamy się teraz w stronę Brixen.
Po zjechaniu z gór dłuższy czas jedziemy

względnie płaską okolicą. W Brunico robimy
zakupy, na szczęście moje eurasy leżą sobie tam
gdzie były i wystarczą dla nas obu. Za Brunico
małe kłopoty z wyborem drogi. Ścieżka
rowerowa, którą do tej pory jechaliśmy ginie
gdzieś w miejskich zaułkach, na drodze
wylotowej zatrzymuje nas zakaz jazdy dla
rowerów.

Jedziemy na czuje korzystając z map w
telefonie. Na mapie papierowej nie ma przejazdu
ale próbujemy coś podpytać tubylców, a Ci
twierdzą, że dojedziemy do Toblach.
Fragmentami asfalt znika i poruszamy się po
szutrowej nawierzchni. Teren robi się mocno
pofałdowany, sporo podjazdów. Krótkich, ale
bardzo stromych, rekord pada gdy Polar
wskazuje 24% nachylenia. To już sporo, sakwy
zdają się ważyć całe tony. Dodatkowo jesteśmy
już mocno zryci, robi się późno, a my cały czas
jedziemy. Mario zaczyna przebąkiwać coś o
noclegu ale musimy nadrobić trochę straconego
czasu. Na dodatek nasza droga zaczyna trochę
odbijać od interesującego nas kierunku. Znów
podpytujemy miejscowych, ale tym razem jakoś
tak bez przekonania potwierdzają nasze plany
przejazdu. Teraz jednak nie mamy już wyjścia,
wóz albo przewóz, za daleko zajechaliśmy aby się
wracać. Na drzewach od pewnego momentu
dostrzegam jakieś tabliczki ze znakami, nie
zwracałem do tej pory nie nie uwagi. Dopiero



200

teraz szukając jakichkolwiek wskazówek
przyglądam się bliżej. Bingo !

To znaki TransAlpu. Jedziemy właśnie jego
trasą. To dobrze wróży bo znaki pewnie
zaprowadzą nas tam gdzie chcemy. Ale to już nie
dzisiaj. Wzdłuż drogi ciągnę się spore łąki aż
proszące aby rozbić tam namioty. Najbliższe
zabudowania daleko, droga prawie
nieuczęszczana, łatwo znajdujemy osłonięty
kawałek płaskiego i rozbijamy namioty. Bardzo
miły nocleg wyszedł. Wprawdzie nie mamy
bieżącej wody ale to co wbutelkach starczyło i na
zrobienie kolacji i na umycie naczyń i na
wygodny prysznic.

Ciao Italia !

W nocy budzi mnie burza, błyska się i mocno
leje. Przewracam się na drugi bok i spokojnie
zasypiam. Rano po burzy jednak ani śladu,
jedynie obfita rosa daje o sobie znać ale i ona
szybko znika w promieniach słońca. Tego dnia
zwijamy się już żwawiej bo trzeba nadgonić
trochę kilometrów. Wariant optymistyczny
zakłada kolejny nocleg już na podjeździe pod
Hochtor, wcześniej czeka nas jeszcze jedna
wysoka przełęcz do zdobycia więc nie ma co
marudzić i trzeba jechać. Odbijamy z głównej
drogi w lewo i powoli zaczynamy podjeżdżać
szeroką doliną. Widoki wręcz genialne, śmiem
twierdzić , że pod względem krajobrazowym to
najlepszy odcinek trasy. Wokół piękne i obszerne
łaski w kolorze soczystej zieleni, wyżej bujne lasy
iglaste, a nad tym wszystkim górują wysokie i
piękne góry o takiej liczbie kolorów, że nie
podejmę się nawet tego wyliczyć. Na tle
błękitnego nieba wygląda to wszystko bajkowo
pięknie. Aż chce się jechać.

No właśnie, zapomniał bym jeszcze, że w
końcu udało się uciec przed tym zgrajami
motocyklistów. Raz na jakiś czas przejedzie jeden
z drugim ale widocznie przeł. Staller Satel nie
zasługuje na takie uznanie wśród motocyklowej
braci jak Stelvio czy Hochtor. Przyjemnie się
jedzie, lekko wznosimy się do góry, ale podjazd
nie jest jakoś specjalnie dokuczliwy. Robimy
sobie przerwę przy ośrodku biathlonowym.
Znajdujemy sobie przytulne miejsce gdzie

pichcimy jakieś jedzenie. Potem oczywiście
trzeba trochę poleżeć, ale nie za długo bo plany
gonią. Gdy ruszamy to nie udaje się daleko
ujechać bo dosłownie po 200-300 metrach
mijamy tak kapitalnie położone jeziorko, że
grzechem byłoby nie zrobić tu sesji zdjęciowej.
Mnie ten widok przypomina żywcem Strbskie
Pleso na Słowacji. Granatowa tafla wody i
odbijające się w niej ostre górskie szczyty.
Dosłownie nie chce się stad odjeżdżać.

Ale dalej też jest ciekawie, za zakrętem
czekają nas światła. Droga zwęża się do tego
stopnia, że dwa samochody nie są w stanie się
minąć. Ruch odbywa się wahadłowo. Na
rowerach nie ma szans zmieścić się w czasie
jednych świateł więc ignorujemy czerwone
światło i jedziemy w górę. Robi się stromo, droga
naprawdę wąska, ale ruch prawie żaden. Jakiś
motor przejedzie, auto od wielkiego dzwonu.
Znów czeka nas długa i mozolna wspinaczka do
góry, przywykliśmy już do wysokich przełęczy
ale po zdobyciu Stelvio te niższe traktujemy
trochę po macoszemu. No, a tu jednak jak by nie
patrzeć trzeba wjechać na 2052 metry. Da się
przeżyć bo widoki nadal rewelacyjne i ciągle
podtrzymuję zdanie, że to najładniejsza przełęcz
jaką zrobiliśmy na tym wyjeździe. Mario już
chyba zapomniał o przykrej stracie i również
chłonie uroki tego miejsca wszystkimi zmysłami.
Bo nie tylko oczy się tu cieszą, w końcu do
naszych uszu przestał trafiać ryk motocyklowych
silników i można usłyszeć odgłosy górskiej
przyrody.

Zmęczeni i zadowoleni docieramy na górę.
Chcielibyśmy zostać tu na dłużej lecz przecież
wiemy, że wcześniej czy później trzeba będzie
puścić klamki hamulcowe i ruszyć w dół. Nie ma
co zwlekać, wołamy Ciao Italia i dajemy w dół.
Znów wjeżdżamy do Austrii i tu zaskoczenie bo
jak na ichniejsze warunki to jakość drogi okazuje
się być co najmniej kiepściutka, a miejscami
nawet bardzo kiepska. To chyba jedyne zjazdy
kiedy nie tylko ukształtowanie terenu zmusza
nas do hamowania. Nie ma wprawdzie dziur ale
połatane jest tak niechlujnie, że rowerem trzepie
niemiłosiernie.

Nie trwa to na szczęście długo i po kilku
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kilometrach znów można się cieszyć ze zjazdu.
Czas ucieka i nasze plany też zaczynają uciekać.
Jeszcze mamy odrobinę nadziei, że dojedziemy
do podnóża Hochtoru, ale zaczyna to już
zakrawać na fantastykę. Pomimo tego wrzucamy
turbo, Mario coś tam kręci nosem, że już
zmęczony, ale mam nad nim przewagę bo
przyjechaliśmy moim autem. W poniedziałek
muszę być w pracy, a taki już jestem że wolę mieć
w zapasie trochę czasu. Odcinek do Lienz
pokonujemy jak na wyścigu szosowym. Bez
zbędnych słów, ze zmianami, ciągniemy cały czas
35-40 km/h. Trwa to ponad 40 minut i rogatki
miasta witamy z ulgą. Pomimo tego zrywu już
wiemy, że nie damy rady. Nie ma sensu gonić bo
i tak nie dojedziemy tam gdzie planowaliśmy.
Wobec tego odwiedzamy miejscowego Maca i z
nieukrywaną przyjemnością odpoczywamy
podjadając hamburgery. Zdrowe to ponoć nie
jest, ale jak teraz smakuje!

Lienz to spore miasto. Nie jest wprawdzie
gęsto zabudowane ale ciągnie się i ciągnie. Za
nim mijamy kolejne wioski. Widoki na fajny
nocleg bardzo kiepskie. Próbujemy jakiś
bocznych dróżek ale wszystko na nic. W końcu w
determinacji wjeżdżamy w jedną i dajemy aż do
skutku. No i taki jest efekt, że droga się kończy, a
my nadal nie mamy noclegu. Do tego psuje się
pogoda, coraz więcej chmurek pojawia się na
niebie. W akcie desperacji zjeżdżamy nad
rzeczkę i znajdujemy dosłownie 5-6 metrów
kwadratowych płaskiego miejsca. Bardzo blisko
drogi ale odgrodzone grubą warstwą krzaków.
Niby fajnie tylko ten szum wody. Mówiąc do
siebie musimy prawie krzyczeć, woda zagłusza
wszystkie inne odgłosy. Namioty stoją jakiś metr
od jej brzegów, zastanawiam się co się stanie jeśli
w nocy będzieburza. Nie mamy jednak wyjścia,
jesteśmy zmęczeni i nie widać widoków na lepszą
miejscówkę. Jedzenie, toaleta i kładziemy się
spać.

Wyżej chmur.

W nocy pada deszcz, Mariusz nawet
wychodzi oblukać sytuację, ale rzeka jeszcze w
korycie. Ranek jest mglisty i pochmurny. To
pierwszy dzień z taką kiepską pogodą. Na razie
nie pada ale czuć, że to tylko kwestia czasu. No

oczywiście zaczyna ciapać gdy opróżniłem
namiot i zabrałem się do jego zwijania. Szybko
zbieram bety na powrót do namiotu i zaszywam
się w jego wnętrzu. Trzeba czekać. Mija jakieś
pół godziny, przestaje padać ale niebo dalej
paskudne. Wykorzystujemy jednak ten czas i
błyskawicznie zwijamy obóz. Gdy będziemy już
spakowani to deszcz już nie jest taki groźny.
Pierwsze kilometry idą nam niemrawo. Nie dość,
że jeszcze zastani po nocy, to ciężko się rozgrzać
w takiej temperaturze. Zimno jest. Znów zaczyna
padać, początkowo ignorujemy i jedziemy dalej.
Leje już całkiem nieźle, Mario zaczyna marudzić
ale czas nas goni i jadę dalej. Wszędzie wokół
niebo zasnute czarnymi i gęstymi chmurami, nie
widać ani kawałek błękitu, który dał by nadzieję
na poprawę pogody. Trzeba jechać bo możemy
tak czekać godzinami. Deszcz jednak wzmaga się
coraz bardziej, to już dosłownie ulewa.
Zatrzymujemy się w końcu przy jakimś szałasie i
chronimy pod daszkiem. Ten czas
wykorzystujemy do sprawdzenia drogi na mapie.
Wygląda na to, że już zaraz zaczniemy właściwy
podjazd na Hochtor.

Ruszamy dalej gdy opady zanikają. Coś tam
jeszcze mży niekiedy, ale nie zwracamy już na to
uwagi. Zaczyna się podjazd, startowaliśmy
dzisiaj z 600 metrów, teraz dobijamy już na 1200.
Nie ukrywam, że odliczam metry. W całym ciele
czuję już trudy kilkudniowej jazdy po wysokich
górach. Każdego dnia na naszej drodze stawał
długi podjazd, niekiedy nawet dwa. Teraz
zmęczenie wyłazi na wierzch, a do tego
paskudna pogoda dołuje jeszcze bardziej.
Odliczam więc w głowie metry pozostałe do
szczytu. Już jesteśmy 1300 m.n.p.m zostało
jeszcze jakieś 1200. No i pierwsza wtopa tego
dnia. To nie jest jeszcze właściwy podjazd, droga
sprowadza nas 400 metrów w dół i całe moje
wyliczenia idą w łeb. Znów trzeba zdobywać
stracone bezpowrotnie metry. Dobrze, że chociaż
ten deszcz przestał padać. Niekiedy nawet na
krótkie chwile pojawia się słońce, ale szybko
znika. Króluje mgła i chmury. Trzeba przyznać,
że ma to swój urok gdy chmury przepływają
ponad dolinami odkrywając i zakrywając ich
fragmenty. W górze też jest ich królestwo, co
jakiś czas odsłaniają nam skaliste szczyty by po
chwili okryć je gęstym i nieprzeniknionym
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całunem.

Podjazd na Hochtor okazał się być najbardziej
wyniszczającym na tym wyjeździe. Bardzo duża
suma przewyższeń, miejscami okropnie strome
fragmenty gdzie pomimo najlżejszych górskich
przełożeń nogi odmawiały już posłuszeństwa.
Ciągnie się i ciągnie, zakręt za zakrętem,
jesteśmy już tak wysoko, a do szczytu nadal
bardzo daleko. Cierpną ręce odruchowo
zaciśnięte na kierownicy, siodełko zaczyna
uwierać, po plecach przechodzą dreszcze gdy
zawieje wiatrem, a gdy pojawia się na kilka chwil
słońce z czubka nosa zaczynają skapywać
kropelki potu. Mija godzina, druga, do szczytu
ciągle daleko ale w górze zaczynają majaczyć
jakieś zabudowania.

Potrzebuję chwili odpoczynku, w gardle
sucho, z głowy dymi. Z ust też wydobywają się
gęste kłęby pary. Nie wiadomo jak się ubrać, raz
zimno, raz ciepło. Już nawet nie patrzę na
wskazania wysokości, już przestałem liczyć, aby
tylko dojechać na szczyt. Zielone doliny zniknęły
gdzieś w dole, wokół nas rozpościerają się już
surowe góry. Robią wrażenie, to już nie

przelewki, widać, że te pagórki nie mają kilkaset
metrów tak jak w naszych polskich Beskidach.
Ostatnie fragmenty równie trudne jak te niżej,
jesteśmy już tak zryci, że nawet wizja końca tej
udręki nas nie uskrzydla i końcowe metry
pokonujemy dostojnym tempem.

JESTEŚMY ! Hochtor zdobyty. Tak nam się
wydaje przynajmniej. Przejeżdżamy krótki tunel
i zasuwamy w dół. Jak miło teraz jedzie się bez
żadnego wysiłku. Wysokościomierz nie nadąża
ze wskazaniami, cyfry zmieniają się
błyskawicznie. Było 2500, a już jest 2300, te
dwieście metrów zjechaliśmy w kilka minut. A
co jeszcze przed nami. I wtedy dostajemy jak
obuchem w łeb. Za którymś zakrętem droga robi
się płaska, a za kolejnym widzimy ścianę! No
dosłownie zatyka nas tutaj. Przed nami góra, a
droga wężykiem wije się po jej zboczach gdzieś
tam wysoko osiągając szczyt. Do podjechania
tylko 250 metrów różnicy poziomów ale to chyba
najdłuższe 250 metrów w moim życiu. Bo tak z
zaskoczenie, tak niespodziewanie, po rzeźnickim
podjeździe i w chwili gdy żyliśmy już wizją
niekończącego się zjazdu w doliny. Zaciskam
zęby, odłączam emocje i skupiam się na jeździe.
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Nic to, daliśmy rady do tej pory, damy radę i
teraz. Powoli zbliżamy się się do celu. I znów
jesteśmy. Czy to już Hochtor czy może znów
czeka nas niespodzianka?

Tym razem nie, jesteśmy na miejscu. Parking,
tłumy turystów, pojawiają się znów większe ilości
motocyklistów. Rano wystraszyła ich kiepska
pogoda i nie zatruwali nam wspinaczki ale teraz
gdy już jest ładniej przybywają z obu kierunków.
A my kontemplujemy góry. Jak to jest, że
wjechałem tu ostatkiem sił, a czuję, że jestem
szczęśliwy. Nie będę ściemniał, że wtoczyłem się
na ten szczyt z uśmiechem na ustach. Ogromnie
dużo mnie to kosztowało, ale gdybym miał
zrobić to kolejny raz, zrobił bym to. Co te góry
mają w sobie? Zdobywać je, o własnych siłach,
na rowerach, pieszo, to daje tak ogromną frajdę i
satysfakcję, że trudno opisać. I tylko
motocyklistów żal.. . . .

Przed nami już tylko zjazd. Tam w dole czeka
samochód, którym odjedziemy do Polski. Po
dłuższej chwili odpoczynku wraca świeżość i
chociaż toczymy się w dół to mocno i z
animuszem dokręcamy na co wolniejszych
fragmentach. Dochodzi nas grupa
motocyklistów, kilku nas wyprzedza i odjeżdża
na kilkadziesiąt metrów, reszta czai się naszymi
plecami w oczekiwaniu na dogodny moment do
wyprzedzenia. Niedoczekanie ich! Odzywa się w
nas duch rywalizacji, wzbiera chęć odegrania się
za te kilometry upokorzeń i zaznaczania swojej
siły na niezliczonych podjazdach. Bo oprócz
huku i smrodu spalin dostarczali nam oni
również innych przeżyć. Bywali tacy to
podjeżdżali z tyłu na kilka metrów, po czym
wyskakiwali zza pleców z całą mocą swych
potężnych maszyn, bywali tacy co częstowali nas
kłębami spalin ze swoich chromowanych
wydechów. Teraz szanse są wyrównane, droga
kręci się i wije, nasze rowery mają na ostrych
serpentynach nawet lekką przewagę gdyż mogą
zataczać ciaśniejsze łuuki. Jedziemy cały czas w
dół, ostro dokręcam, na liczniku cały czas ponad
70 km/h, tylko na serpentynach pozwalam sobie
na hamowanie. Z tyłu motory wyją ze
zniecierpliwienia, co rusz któryś z nich daje po
garach i próbuje przed nas wyskoczyć ale nie
dają rady. Nie jest tak, że ich wstrzymujemy, po

prostu jedziemy jak szaleni, cały czas blat i ośka.
Zakręty pokonujemy składając się tak nisko, że
zdaję się słyszeć ocieranie sakw o asfalt. Bardziej
płaskie odcinki dokręcamy ile sił w nogach. Na
jednym z takich kawałków, atakuje mnie z tyłu
mechaniczna bestia, zbliżamy się do serpentyny,
lecimy już koło 8 dych, gość zrównuje się ze
mną, serpentyna już coraz bliżej, odwracam
głowę w jego kierunku...to kobitka...nasz wzrok
spotyka się na sekundę, droga zaczyna już zwijać
się w prawo, odwracam z powrotem głowę i
kątem oka dostrzegam jak dwukołowiec znów
znika za moimi plecami.

Na serpentynie uciekam kilka metrów, a za
nią doganiam grupę, która wyprzedziła nas kilka
minut temu. Trzyma ich autobus, przed nimi
jeszcze kilka samochodów. Motory i auta
osobowe łykamy szybko i bez problemów. Z
autobusem już nie jest taka prosta sprawa. Jest go
kawałek, szeroki, w razie problemów nie ma za
bardzo gdzie się schować. Nie mamy aż takiego
przyspieszenie żeby myknąć go w kilka sekund.
Chwilę czekamy, w końcu ryzyk fizyk. Stajemy
na padały i ile sił dokręcamy. to wszystko prawie
wieczność ale udaje się i znów cieszymy się pustą
drogą. Cała nasza, jesteśmy teraz władcami tej
drogi. Jedynie kolarze szosowi nie poddają się
naszemu dyktatowi i niekiedy jeden z drugim
przemknie obok nas. Ale i w tym środowisku
zbieramy sporo ofiar. Łykamy całe peletony w
szaleńczej jeździe w dół. Już nawet nie wiemy ile
jedziemy, jedynie zmieniający się krajobraz
informuje nas, że błyskawicznie tracimy
wysokość. Droga robi się bardziej płaska, wokół
pojawia się las, powietrze jakieś takie cieplejsze.
Jeszcze chwila i już robi się prawie płasko, mija
dobrych kilka minut gdy słyszymy za sobą ryk
silników. Przejeżdżają obok nas, ale to już
nieważne. Dzisiaj to my czujemy się wygrani.

Ostatnie metry i jesteśmy przy aucie. To już koniec
naszej wycieczki. Z jednej strony żal, że trzeba
wracać, z drugiej strony ulga, że już dość tych
podjazdów. Wiem jednak, że gdy tylko
odpoczniemy i zjemy coś i będziemy wracać do
domu to już wtedy będzie nas ciągnęło do tych gór
i przełęczy. Może już za kilka godzin będziemy
planować kolejny wypada na przełęcze wznoszące
się ponad chmury.
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Miała być Polska, ale to przecież zbyt blisko,
by jechać na tak długo. Miała być Szwecja,

ale fiordów tam za mało. Norwegia? Bezpiecznie,
można łatwo i tanio dostać się tam samolotem,
krajobrazy bajeczne, allemannsretten,czyli prawo
do rozbijania namiotu w niemal dowolnym
miejscu. A że podjazdy i góry wszędzie? No cóż…
Tak już zostało. Wmaju dla sprawdzenia sił
pierwszy raz jeździłam po górach, chwilę później
kupiłam bilety do Trondheim i powrotny ze
Stavanger. Pozostało zaplanować trasę i ruszać na
podbój krainy Trolli.

Już z samolotu widziałam ogromne ilości
śniegu w wyższych partiach gór. Krajobrazy
wspaniałe, jak zwykle z lotu ptaka. Norwegia
powitała mnie oczywiście deszczem, a także
namiastką tego, co mnie czekało, czyli górkami.
Okolice Trondheim są stosunkowo płaskie,
wyjątkowo dobre dla rolnictwa. Każdy skrawek
płaskiego terenu jest tam zagospodarowany.
Pola, łąki, domy. Z drugiej strony skały, potoki i
drogi. I gdzie ja mam rozbić namiot? Miejsce się
w końcu znalazło nad rzeką Gaula, będącą rajem
dla wielbicieli łowienia łososi. Pierwsza samotna

MMaaggddaa
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noc na dziko była dość ciężka. Tabliczki privat,
no camping wokół namiotu, wędkarze
zmieniający się co kilka godzin i biała noc. Po
kilku godzinach drzemania i przewracania się z
boku na bok zwinęłam namiot i ruszyłam
niezbyt szczęśliwie wybraną drogą E6, a
następnie 70. Dzień raczej tranzytowy, choć
widokowo piękny – zakończyłam nad kolejną
rzeką, Driva. Tu spokojnie mogłam odpocząć,
było przepięknie, wygodnie, płasko, z dostępem
do wody, a na dodatek spotkałam miłą parę
Duńczyków podróżujących kamperem.

Ranek przywitał mnie niskimi chmurami i
mgłą, która podnosząc się z rzeki tworzyła
fantastyczne kształty. Po drodze radość – z
ciepłego dnia, chłodu bijącego od
wszechobecnych wodospadów, ogromu ilości
poziomek. Obiad z widokiem na zaśnieżone
szczyty, cisza, szum wody, po to tam pojechałam.
Ale przygoda zdarzyć się musiała. Tego dnia
miałam na drodze pierwsze tunele do
pokonania. Niestety okazało się, że zepsuło mi
się tylne światełko. Trudno – myślę i zaczęłam
rozbierać je, by wyjąć czerwony odblask, który
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przyklejony do czołówki miał zostać światłem
zastępczym. Niestety i czołówka postanowiła
spłatać mi figla, więc zostałam bez światełek. Na
szczęście tunele dało się ominąć starymi,
zarośniętymi już drogami. Oznaczało to jednak
wspinaczkę na zupełnie nieplanowane w tym
miejscu wysokości oraz jazdę przez dość krótki,
ale wcale nieoświetlony tunel. Ze słabą latarką –
przeżycie podnoszące adrenalinę. Przy okazji
pojawiły się problemy z hamulcami, więc trochę
czasu spędziłam na ich regulacji. Zmęczona
znów nie mogłam znaleźć dobrego miejsca na
nocleg, więc skorzystałam z metody na
gospodarza i wprawdzie na kamieniach, ale
spałam nad samym Langfjordem, z
fantastycznym, nieco księżycowym widokiem na
jego skalne wybrzeże. Niestety po miłej
pogawędce z gospodynią rozpadało się na dobre
i tak po deszczowej nocy, ranek powitał mnie
stukaniem kropli o namiot. Niezaplanowaną
atrakcją okazał się szlak po malowidłach
naskalnych. Przy tych prehistorycznych
rysunkach była również księga pamiątkowa, do
której się oczywiście wpisałam. Niestety z racji
deszczu nie przejrzałam jej zbyt dokładnie.
Dalsza droga tego dnia miała być odpoczynkiem,
płaskim kawałkiem przed pierwszym
poważniejszym wyzwaniem – drogą Trolli.
Niestety ni stąd ni z owąd wyrosła mi przełęcz,
na którą serpentyny wspinały się pomału przez 7
kilometrów, zaczynając się z poziomu morza, a
kończąc na kilkuset metrach. Wyzwanie było o
tyle duże, że większą część trasy zakrywała mgła i
popadywał deszcz. Klnąc siarczyście i stresując
się brakiem światełek przy tak słabej
widoczności, wspięłam się na szczyt, po czym z
ulgą zjechałam, znów regulując w międzyczasie
hamulce. Pod koniec dnia trafiłam jeszcze na
tunele – szczęśliwie krótkie, na dodatek przy
drugim był stary, zapuszczony parking, a na dole
doskonałe miejsce na nocleg. Cisza, spokój, Brun
lapskaus na kolację i widok odpływu na
Romsdalsfjordzie. Miejsce fantastyczne, gdyby
nie miliardy meszek, które skutecznie zmusiły
mnie do błyskawicznego zwijania namiotu rano.
Spoglądając co chwilę w kierunku wody,
ruszyłam do Åndalsnes, by kupić światełka. Tam
też zdecydowałam, że nie jadę zobaczyć ściany
Trolli, bo chmury były cały czas na tyle nisko, że
i tak nie było widać szczytów. Skręciłam więc w

kierunku Trollstigen. Chmury, deszcz, długi
podjazd, znów problemy z hamulcami, sporo
samochodów. Nie zapowiadało się za ciekawie.
Ale niedługo zaczęły się widoki – wodospad,
dolina i serpentyny. Pomimo, że połowę
zakrywały chmury, i tak robiły wrażenie. Ja mam
to podjechać? W głębi się cieszyłam, że w końcu
jestem w tym miejscu, że przygoda na dobre się
rozpoczyna, ale miałam też niepokój – czy dam
radę, czy kolana nie odmówią współpracy? Na
dole spotkałam jeszcze sympatycznego sakwiarza
z Anglii – śmiał się, bo wiedział, co mnie czeka.
Uświadomił mnie też, jak dużej części podjazdu
nie widać za chmurami. Spotkałam również
grupę Polaków. Pełni podziwu zrobili sobie ze
mną zdjęcia i podarowali pyszną czekoladę na
wzmocnienie. Stojąc w miejscu robiło się zimno,
więc trzeba było zacząć się wspinać. Widoki –
fantastyczne. Soczysta zieleń, skały, wodospady.
Pomału, ale bez większego problemu
zdobywałam kolejne zakręty. Nie było tak
stromo, do tego pomagały mi przystanki na
zdjęcia, a także podziw kierowców – klaskali,
pokazywali kciuk w górę, dziwili się. Dostałam
nawet cukierka dla uzupełnienia kalorii. Przy
punkcie widokowym kolejne spotkanie z
Polakami, krótka rozmowa, przechadzka po
okolicy. Niestety chmury nie pozwalały zbyt
dokładnie przyjrzeć się, skąd ruszyłam pod górę.
Następnie okazało się, że to nie zupełnie koniec.
Droga znów zaczęła się wznosić, do tego
przejrzystość powietrza spadła do…
maksymalnie 5 metrów! Chwilowo lał też deszcz,
więc wszystkie siły, jakie z dumy we mnie przed
chwilą wstąpiły, momentalnie się ulotniły. Na
szczęście odcinek ten nie był bardzo długi i
mogłam zacząć napawać się prędkością
pokonywanych metrów w dół. Tego dnia nocleg
miałam na farmie truskawkowej, u znajomych
Polaków pracujących tam latem. Czekała mnie
zatem pyszna, świeża ryba, słodkie truskawki,
suchy pokój i towarzystwo, jak się okazało
międzynarodowe, bo i Słowak był i mieszkaniec
RPA. Rozmowom nie było końca… Wszyscy
wyrażali podziw dla mojej podróży, wypytywali
o co tylko się dało i życzyli szczęścia.

Z tak wspaniałej gościny ciężko było się
zebrać w dalszą drogę. Od początku jazdy
czekała mnie droga w dół. Następnie pierwsza
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przeprawa promowa i od poziomu morza znów
wdrapywanie się na kolejną przełęcz. Dotarłam
nad Geirangerfjord, który to nie zachwycił mnie
zbytnio. Na punkcie widokowym tłumy
turystów, masa autokarów, do tego szczyty
zasłonięte już tradycyjnie chmurami.
Porozmawiałam chwilę z parą Duńczyków, którą
to spotykałam wcześniej parokrotnie od czasu
noclegu nad rzeką Driva. Oni kamperem, ja
rowerem, a przemieszczaliśmy się z tą samą
prędkością. Następnie szybki zjazd do poziomu
morza, obiad w hałaśliwym i pełnym turystów
Geiranger i po raz kolejny tego dnia
wdrapywanie się na przełęcz. Niestety tu chmury
były już niżej i mimo kolejnych braw i wyrazów
podziwu jechało się już mniej przyjemnie. Na
górze kiepska widoczność nie pozwalała zbyt
wiele zobaczyć. Przy drodze leżało mnóstwo
śniegu, a mijane jeziora skute były lodem, tylko
gdzieniegdzie pokazując błkitną barwę lodowatej
wody. Krajobraz bardzo surowy, ale zmęczenie i
jazda w chmurach nie do końca pozwalały mi
cieszyć się widokami. Po niezbyt długim,
łagodnym zjeździe w końcu zobaczyłam słońce.
Wielką radość mi sprawiło, tym bardziej, że w
rozległej dolinie nad jeziorami pojawiły się
przepiękne góry. Tam też spotkałam ekipę
holendrów od cukierka z Trollstigen. Pytali, czy
specjalnie jeżdżę po najwyższych szczytach, co
jest dla mnie zabawne, zważywszy na to, że nie
lubię zbytnio podjazdów ani nie jestem
wielbicielką gór. Dość długo chłonęłam widoki,
ciesząc się ze słońca, a jak już ruszyłam, czekała
mnie kolejna przyjemność – płaska prosta z
silnym wiatrem w plecy. 30-40km/h na liczniku,
sama radość. Chwilę później gotowałam już
makaron przy małej zaporze i szykując się do
spania w asyście głośnego szumu wody.

Następną drogą, jaką miałam do pokonania
była Gamle Strynefjellsvegen. Wąski szuter, po
którym porusza się bardzo mało aut leży w
całości dość wysoko, co oznaczało odpoczynek
od serpentyn. Niestety od rana chmury były
bardzo nisko, co znów oznaczało mizerną
widoczność. Przy drodze zaspy śnieżne sięgały
nieraz kilku metrów. Zważywszy na to, że był to
lipiec, a więc środek lata, nie do końca wierzyłam
w to, co widziałam. Jechało się wyśmienicie,
cisza, spokój, krajobraz surowy, no i wysoce

zaśnieżony. Przy końcu trasy minęłam czynny
wyciąg narciarski i letnie centrum sportów
zimowych. Ten dzień przyniósł mi niestety
kolejną awarię i to taką, przez którą wściekłam
się i straciłam chęci do jazdy. Otóż zepsuł się
aparat, przez co miałam wizję braku zdjęć z
dalszej części wyjazdu. Być w takich miejscach i
nie mieć z nich żadnej pamiątki oprócz
wspomnień, to było dla mnie nie do przyjęcia.
Do tego po południu się rozpadało, a teren
mocno zurbanizowany nie miał dla mnie
dobrego miejsca na nocleg. Wylądowałam w
szopie u Norwegów, a więc skończyło się całkiem
dobrze, bo sucho, ciepło i z łazienką. Niestety do
rana nie przestało padać, a wręcz zaczęło
mocniej. Czekający mnie podjazd wydawał się
niemożliwy do pokonania, wspinałam się
niesamowicie wolno, wściekając się cały czas to
na deszcz, to na zimno, to na podjazd, czy też na
ciągłe awarie. Zwyczajnie dopadł mnie kryzys i
chciałam wracać do domu. Dużo czasu zajęło mi
pokonanie tej niewysokiej, ale w tym momencie
tak trudnej przełęczy. Ale jechać jakoś trzeba
pomyślałam i po jakimś czasie zjeżdżałam już w
dół doliny, w której jak się okazało pogoda była
już zupełnie inna, deszcz przestał padać, a nawet
się przejaśniało. Na poprawę humoru zaszłam do
biblioteki, by zajrzeć, co w Polsce słychać.
Prognozy nie napawały mnie optymistycznie, za
to humor poprawił mi kontakt ze znajomymi.
Rozbawiło mnie również stado kóz blokujące
międzynarodową drogę, oraz przypadkowe
spotkanie z Craigiem, z którym miałam
wcześniej kontakt przez couchsurfing. Nie
umawialiśmy się, a trafiliśmy na siebie jadąc
zupełnie boczną drogą. Później odkryłam też
sposób, by aparat działał.

W lepszym humorze zawsze łatwiej się jedzie.
Ale droga nr 13 i tak była męcząca dzięki setkom
krótkich podjazdów oraz jednemu większemu na
koniec. Na szczęście widoczność była na tyle
dobra, że chmury okrywały tylko nieliczne
szczyty. Z drugiej większej z pokonywanych tego
dnia przełęczy rozpościerał się dzięki temu
fantastyczny widok na soczyście zielone doliny
otoczone pionowymi ścianami skalnymi. Mimo
deszczu 10km serpentyn w dół cieszyła mnie
równie mocno jak piękne widoki. Zmęczona
ilością hopek przeprawiłam się na drugą stronę
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fiordu, gdzie po zakupach w pierwszym
napotkanym sklepie (a niebyło to zbyt blisko)
znalazłam jakikolwiek nocleg, który tym razem
wypadł na skraju Hermansverku, na trawniku
między drogą a brzegiem Sognefjordu. O dziwo
spało się wyśmienicie. Rano oczywiście okazało
się, że jadąc nieco dalej miałabym znacznie
lepsze miejsce na nocleg, ale kto by się tym
przejmował, skoro człowiek wyspany i tak. Plan
dnia obejmował spacer pod lodowiec. Skręciłam
więc z głównej drogi i wzdłuż rzeki Storelvi
udałam się w kierunku jęzora Austeralsbreen
uważanego przez znanego brytyjskiego alpinistę,
Williama Cecil Slingsby, za najpiękniejszy
krajobraz lodowcowy w Europie. Rzeczywiście –
widok wart dołożenia kilometrów i zboczenia z
trasy. Dolina jak ze szkicu w książce, można z
łatwością rozpoznać wszystkie części jęzora
lodowcowego i tego, co stworzył. Miejsce tak
piękne, że nie chciało się wracać do roweru. Ale
w tej okolicy noce były już ciemne, więc trzeba
było udać się z powrotem na parking. Tam też
rozbiłam namiot i siedząc do ciemnej nocy
przyglądałam się innej części lodowca. Zza
chmur nieśmiało wyglądało słońce, oświetlając
ciepło dolinę. Obok szum wody i śpiew ptaków.
Miejsce wspaniałe, mogłabym tam zostać dłużej,
przejść się jeszcze innym szlakiem.
Postanowiłam jednak rano ruszyć dalej, więc
znów spoglądając co chwilę w stronę lodowca
spakowałam się i przed południem ruszyłam
niespiesznie w drogę. Przeprawiłam się promem
do Urnes, gdzie obejrzałam stojący
majestatycznie na wzgórzu cypla fiordu kościół
klepkowy – stavkirke. Takie położenie pozwalało
na obserwacją z wieży kościoła dwóch stron
fiordu. Zabytek ten został zbudowany mniej
więcej w 1130 roku, w całości z drewna. Jest to
najstarsza i najlepiej zachowana tego typu
budowla w Norwegii, wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zakwasy po
spacerze do lodowca skłoniły mnie do szybkiego
szukania noclegu. Wylądowałam na zamkniętym
campingu, za darmo.

Rano czekał mnie najtrudniejszy podjazd na
całej trasie, czyli trasa Sognefjellet prowadząca
pośród najwyższych gór Norwegii -
Jotunheimen. Znad najdłuższego fiordu
Skandynawii, czyli od poziomu morza miałam

wspiąć się na wysokość ponad 1400 metrów.
Ponieważ na camping zajechałam w niedzielę, a
skończyło mi się jedzenie, dopiero rano mogłam
zrobić zakupy. Okazało się jednak, że jedyny
sklep był czynny dopiero od 10. Trudno –
poczekałam i ruszyłam później, niż powinnam.
Niestety zmęczone nogi nie miały sił pedałować.
Wspinałam się bardzo wolno, robiąc mnóstwo
przystanków na drobne posiłki, zdjęcia, czy pod
jakimkolwiek innym pretekstem. W
międzyczasie spotkałam parę Niemców, którzy
zaproponowali mi wspólną jazdę, ale gdy
ruszyliśmy, zniknęli momentalnie za pierwszym
zakrętem nie oglądając się. Coraz bardziej się
męczyłam, ostatkiem sił przekonując samą
siebie, by nie zostać w górze, tylko pokonać tą
przełęcz. Chwilami rower prowadziłam, bo
odpocząć nieco i spróbować złapać stopa, aby
ktoś pomógł mi w tym najtrudniejszym dniu.
Niestety akurat nie mijały mnie prawie żadne
kampery, a jedynie samochody osobowe i tiry.
Nie pozostało mi nic innego, jak zagryźć zęby i
jakoś pokonać zmęczenie. Udało się. Widok
tabliczki 1434m n.p.m. był wielce budujący.
Mimo duże zmęczenia, braku sił, wdrapałam się
pod najtrudniejszy podjazd. Zrobiłam
pamiątkowe zdjęcie i szybko ruszyłam dalej, by
znaleźć miejsce na zasłużony odpoczynek.
Wieczór spędziłam z parą Rosjan, długo
gawędząc o wyjeździe i o wszystkim, o czym się
da. Następny dzień przeznaczyłam na
odpoczynek, więc dotarłam tylko do Lom, gdzie
po wizycie w bibliotece, zakwaterowałam się na
dość luksusowym kempingu. Wieczorem trochę
rozpusty, degustacja norweskich fiskeboller, piwa
i zasłużony relaks.

Z Lom jechałam drogami 15 i 51 , raczej
tranzytowo, choć oczywiście widoki też ładne
były. Kolejne przełęcze powyżej 1000m n.p.m. na
szczęście nie wznosiły się z poziomu morza. Co
chwilę padał deszcz, więc nie raz wysyłałam
wiązanki w kierunku mijających mnie w
ciepłych i suchych kampreach turystów.
Dopingowali mnie, ale zważywszy na 5-
stopniowy, lipcowy upał i (niezbyt) ciepły letni
deszcz, nie było mi do śmiechu. Za to krajobraz
się zmienił w stosunku do poprzednich przełęczy
i zamiast śniegu i chmur, tym razem oglądałam
rozległe wzniesienia i skały. Zjeżdżając do doliny,
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szukałam już noclegu. Ale znaczna gęstość
zaludnienia i brak wody zmusiły mnie do dalszej
jazdy. W końcu postanowiłam zapytać o nocleg
na gospodarza. W pierwszym wybranym
domostwie od razu dostałam zgodę na rozbicie
namiotu. Poprosiłam jeszcze o wodę. Kiedy
gospodarz poszedł napełnić butelki,
zauważyłam, że w podwórzu stało auto z
polskimi tablicami rejestracyjnymi i napisem
Nowy Sącz. Okazało się, że mieszkają tam
Polacy. Śmiechu było co nie miara, po czym
dostałam wygodny pokój i możliwość wzięcia
ciepłego prysznica. Zrobiłam sobie więc dzień
wolny i w dalszą drogę ruszyłam po solidnym
odpoczynku. Dzięki temu jazda zrobiła się
łatwiejsza i przyjemniejsza. Wspinając się na
kolejną, choć niewysoką przełęcz spotkałam parę
Francuzów – starsi państwo będący w podróży
od 2 miesięcy, wracali właśnie z Nordkappu.
Takie spotkania zawsze podbudowują, że
człowiek starszy też da radę podróżować
rowerem, jeśli tylko chce. Tego dnia droga
wiodła płaskowyżem, z którego na horyzoncie
rozpościerał się widok na pięknie ośnieżone
szczyty. Dalej odwiedziłam miejscowość Gol,
gdzie odbywał się jakiś festyn i skręciłam z drogi
7 na trasę rowerową nr 4. Po krótkiej ekscytacji
zjechaniem z asfaltu, szybko zaczęłam żałować

decyzji. Okazało się, że szlak wiedzie lasem, co
chwilę ostro wzbijając się kamienistymi
ścieżkami w górę i równie ostro opadając. Dla
rowerzysty z sakwami – trudne zadanie, jak dla
mnie – za trudne. Wróciłam więc do głównej
drogi, przy której też znalazłam nocleg przy łące,
na której pasło się stadko koni.

Wzdłuż drogi nr 7 jechało się dość nudno.
Cały czas lekko pod górę, wiatr w twarz, dość
zwyczajne widoki. Zatrzymałam się więc przy
jakimś domu, by się mocniej opatulić i włączyć
muzykę. Po chwili za mną zaparkował samochód
z polskimi tablicami. Wysiadło z nich kilku
panów, którzy próbowali do mnie zagadać po
norwesku. Odpowiedziałam dzień dobry, a oni
osłupieli i przestali mówić. Powtórzyłam – dzień
dobry! Zaskoczeni zaprosili mnie na herbatkę.
Miałam wprawdzie dość duży dystans w planie,
ale uległam łatwo pokusie rozmowy z rodakami.
Wesołe towarzystwo nie mogło uwierzyć, że
dziewczyna z Polski jedzie sama przez pół
Norwegii, robiąc takie dystanse i tyle gór
przemierzając. Namówili mnie na nocleg, przez
co spędziłam kolejny dzień w sympatycznym
towarzystwie polskiej rodziny, w ciepłym i
suchym domu, z widokiem na lejący deszcz i
wyginające się od wiatru drzewa. Rano Marek,
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czyli mój gospodarz, podwiózł mnie z Hagafoss
do Geilo, abym nie musiała ponownie
pokonywać podjazdu, z którego zgarnął mnie
poprzedniego dnia. Tam się pożegnaliśmy i
ruszyłam w deszczu na płaskowyż
Hardangervidda. W Haugastol na szczęście się
przejaśniło. Minęłam tam zjazd na słynną
Rallarvegen, która mimo że był już środek lipca,
nadal pozostawała nieprzejezdna z racji
zalegającej pokrywy śnieżnej. Droga przez
Hardangerviddę była wyjątkowa. Pierwszy raz
będąc tak wysoko miałam znakomitą
widoczność, a nawet momentami pojawiało się
słońce. Jechałam wprawdzie pod silny wiatr, ale i
tak sprawiało mi to dużą radość. Choć raz było
ciepło (13-14 stopni!) i nie padało. Krajobraz jest
tam nieco inny niż na przejechanych wcześniej
płaskowyżach. Mniej jest tam roślinności, więcej
kamieni. Piękna okolica, a fakt, że miał być to
mój ostatni wjazd na wysokość większą niż
1000m n.p.m. dodatkowo napawał mnie
optymizmem. Na koniec ciekawego dnia miałam
jeszcze okazję zobaczyć niesamowicie wysoki
Vøringfossen. Ma on 182 metry wysokości, a
doskonałą skalę porównawczą wielkości stanowi
stojący na szczycie skał ogromny hotel. Sporą
atrakcją była też jazda długim tunelem wykutym
w skale. Prowadził on serpentyną w dół tak, że

po jakimś czasie jechała dokładnie pod jego
wcześniejszym odcinkiem. Naładowana
widokami dojechałam do Eidfjordu nad
Hardangerfjordem. Miejscowość ta przywitała
mnie dość długotrwałym, ulewnym deszczem,
więc nieco zniechęcona znalazłam szybko
miejsce na tanim polu namiotowym.

Rano miałam zamiar zrobić zdjęcia pięknej
okolicy, ale gdy wyszłam z namiotu, nie
widziałam ani jednej skały, tylko mleczne
chmury i to nad fiordem zaczynające się od
poziomu wody. Ociągałam się więc ze
wstawaniem, aż w końcu nieśmiało zaczęło
wyglądać słońce, odsłaniając piękne, czarne
skały okalające fiord. Przyroda po tej stronie
Hardangerviddy jest wyraźnie inna. Więcej tu
drzew liściastych, masa sadów owocowych,
roślin lubiących nieco cieplejszy klimat. Również
pogoda zmieniła się zupełnie. Z deszczowej,
jesiennej – w dość ciepłą, niemal letnią. Dalsza
droga prowadziła wzdłuż brzegu fiordu.
Minęłam w międzyczasie miasto Odda, które
wydało się wyjątkowo brudne jak na Norwegię.
Dużo w nim fabryk, kominów i ruder.
Następnego dnia od rana zaczęłam wspinać się
na przełęcz. Mijałam dziesiątki, albo i setki
kolarzy ścigających się w Viking Tour. Większość
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pozdrawiała, więc namachałam się ręką, co było
jednak bardzo miłe. Droga mijała całkiem
przyjemnie, jechało się niespodziewanie lekko.
Spotkałam parę Holendrów, którzy już po raz
trzeci zwiedzali kolejne rejony Norwegii –
oczywiście na rowerze. Część trasy biegła starą
drogą omijającą tunele. Zamknięty dla większych
aut odcinek zrobił na mnie spore wrażenie.
Cisza, spokój, słońce i rozległe panoramy na
dalekie szczyty, z lodowcem na jednym z nich. Z
drugiej strony soczyście zielona trawa i trochę
śniegu. Mimo piękna okolicy, postanowiłam
pokonać jeszcze jedną, mniejszą przełęcz.
Okazało się, że jest wyższa niż odczytałam z
mapy, ale za to przy pięknej, słonecznej pogodzie
wynagrodziła wysiłek fantastycznymi widokami.
Skały, jeziora, surowy krajobraz i odludne tereny.
Zachwycona okolicą znalazłam nocleg nad
jednym z małych jeziorek. Noc zaskoczyła mnie
zimnem, ale i tak zdołałam się spokojnie wyspać.
Następnego dnia droga była już lżejsza, w
większości dość płaska. Odpoczęłam więc, a
wieczorem rozbiłam się przy ujściu rzeki
Kjiljaevla do jednej z odnóg Boknefjordu. Gdy
kładłam się już spać, usłyszałam kogoś
rozmawiającego po polsku. Wyszłam więc z
namiotu, by zobaczyć kto to i spotkałam dwóch
panów, którzy przyjechali na łososie. Kolejny

dzień był dość nudny – co chwilę padało, a droga
męcząca. Pokonywałam masę krótkich
podjazdów, kilka nieoświetlonych tuneli.
Szczęśliwie w trakcie największej ulewy
schroniłam się w sklepie, kupując moją ulubioną
sałtkę ziemniaczaną i dżem pomarańczowy.
Nocleg zaplanowałam na parkingu przydrożnym
w pobliżu zjazdu do szlaku prowadzącego na
Preikestolen. Zatrzymało się tam sporo
kamperów, a wieczorem zajechał też jeden
rowerzysta – młody Francuz jadący wzdłuż
zachodniego wybrzeża. Spotkałam tam też
Polaków – ojca i syna na tygodniowym wypadzie
samochodem po Norwegii. Rano umówiliśmy
się, by razem przejść szlak na Preikestolen. Szlak
zakrywały chmury, co mnie zbytnio nie dziwiło i
po tylu dniach słabej widoczności, nawet nie
denerwowało. W towarzystwie szło się wesoło, w
końcu było się do kogo odezwać. Szlak dla mnie,
jako osoby rzadko jeżdżącej w góry był dość
trudny. Kilka odcinków prowadziło przez strome
skały, często śliskie. Jednak warto było zdobyć się
na wysiłek, by tam wejść. Na miejscu było już
sporo ludzi, ale nadal niewiele widzieliśmy. Półka
skalna kończyła się białą ścianą. Na szczęście,
podczas gdy odpoczywaliśmy, chmura dość
szybko się podniosła, odsłaniając przepaść.
Siedzenie na skraju skał, z nogami zwisającymi
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604 metry nad poziomem wody przyprawiało o
ciarki. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i udaliśmy
się w drogę powrotną. Czekał mnie jeszcze
kawałek drogi, więc mimo chęci, nie mogłam
tam siedzieć zbyt długo. Zejście po mokrych
skałach nie było łatwe, w dodatku chciałam
skrócić drogę i wpadłam powyżej kolan w błoto.
Wydawało mi się, że widziałam tam ślady stóp,
ale widocznie się myliłam. Buty na szczęście
trzymały się mocno na nogach, więc skończyło
się jedynie na przemoczeniu ich i maseczce
błotnej na całych nogach. Po dotarciu do roweru
zmieniłam co się dało na rzeczy nieubłocone i po
posiłku ruszyłam pomału dalej. Tam
zdecydowałam, że zamiast prosto do Stavanger
jadę jeszcze nad Morze Północne, by spędzić noc
na plaży. Pogubiłam się jednak zupełnie, bo
miałam niewystarczającą mapę. W tym regionie
było dużo dróg nieuwzględnionych na moim
planie, a podążanie za drogowskazami kończyło
się jazdą w przeciwnym do zamierzonego
kierunku. Próbowałam też prosić o pomoc
napotkanych ludzi, ale mówili, by jechać prosto,
a droga się rozwidlała, lub kazali skręcić przy
moście, a tych było kilka. Za którymś razem, gdy
rozłożyłam ze zrezygnowaną miną mapę, by
zorientować się, gdzie jestem. Pomoc
zaproponował Norweg. Początkowo
wytłumaczył mi, jak dojechać do hytt. Ale
zaoponowałam, że nie nocuję w hyttach.
Skierował mnie więc na kemping. Na to
odparłam, że nie korzystam z kempingów.
Zaprosił mnie więc do siebie, na co przystałam.
Myślałam, że dostanę miejsce pod namiot w
ogrodzie, a okazało się, że dostałam wygodny
pokój gościnny, z dostępem do łazienki i
pysznym wyżywieniem. Wieczór spędziliśmy
przy grillu, a następnego dnia Per zabrał mnie na
wycieczkę nad morze. Tam poznałam jego
przesympatyczną żonę. Przespacerowałyśmy się
nad piękne, wzburzone morze, wypiliśmy
wspólnie herbatę w ich domku przy samej plaży,
po czym zostałam namówiona, by zostać u nich
do wyjazdu. Tak też zrobiłam, dzięki czemu
Marianne zabrała mnie na zwiedzanie Stavanger.
Odwiedziłyśmy filharmonię, w holu której
odbywał się letni koncert. Następnie spacer po
starej części miasta. Białe domy z ciemnymi
dachami zrobiły na mnie niesamowite wrażenie.
Niewielkie, wypielęgnowane ogródki, czysta biel

kontrastująca z czarnymi chmurami i ciasne,
brukowane uliczki. Jak z bajki! Po lunchu w
znanej restauracji rybnej, wróciłyśmy do domu,
by z całą moją przybraną norweską rodziną
spędzić popołudnie na wspólnym gotowaniu i
odpoczynku. Czas minął mi niesamowicie
szybko, a przede wszystkim przemile. Trzeba
było się jednak zbierać i kończyć podróż.
Ostatniego dnia Per odwiózł mnie na lotnisko i
pożegnałam Norwegię szczęśliwa i zmęczona.
Było fantastycznie, a trudy drogi na pewno
zapadną mi na długo w pamięci.
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Po Szwecji i Norwegii nadszedł czas naIslandię. Przez niecałe 4 tygodnie na
przełomie czerwca i lipca objechałam wyspę
dookoła, dwa razy wjeżdżając w interior. Łączny
dystans to ok. 1800 km, z czego ok. 350 km
rowerem i pieszo przez czarny piach, kamienie i
żwir. Dodatkowo na wschodzie z braku czasu
podjechałam kawałek autobusem (wiem,
wyprawa się nie liczy:).

Widoczki

Wiele razy czytałam i słyszałam, że kto
pojechał na Islandię, zakocha się w niej i zawsze
będzie chciał tam wrócić. Miałam więc bardzo
duże oczekiwania, zwłaszcza że na poprzedniej
wyprawie byłam w Norwegii, którą trudno
przebić pod tym względem. I rzeczywiście nie
zawiodłam się, bo islandzki krajobraz jest
nieziemski – fantastyczne lodowce, obszary

JJaannuuss
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geotermalne, bulgoczące błota, pustynie, pola
lawy, klify, wodospady...

Z drugiej strony nie ukrywam, że niektóre
fragmenty drogi między samymi atrakcjami po
prostu mnie nudziły – np. monotonna, płaska
droga przez interior na północy czy
wielokilometrowe odcinki drogi wzdłuż
południowego wybrzeża przez kolejne pola
piachu. Nawet marsjański krajobraz na wschód

od jeziora Mývatn szybko zaczął mnie nudzić –
wszędzie tak samo, nigdzie ani krzaczka... Gdy w
końcu, po paru dniach, zjechałam do doliny i
moim oczom ukazały się pierwsze rośliny i
kolory inne niż szary, brązowy i czarny, czułam
się jak astronauta wracający na Ziemię po roku
spędzonym w kosmosie.

Generalnie jednak jestem zachwycona, a
Kerlingarfjöll, Landmannalaugar i okolice
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jeziora Mývatn są na pewno jednymi z
najpiękniejszych i najbardziej niesamowitych
miejsc, jakie widziałam w życiu.

Pogoda

Pod względem deszczu miałam znacznie
większe szczęście niż w Norwegii. Jeśli już
padało, to zazwyczaj krótko, najwyżej przez kilka
godzin. Pamiętam, jak dojeżdżając do parku
Thingvellir byłam przekonana, że w przeciągu 5
minut zacznie się ulewa, bo całe niebo było
pokryte ogromnymi, czarnymi chmurami. 10
minut później zauważyłam, że coś jest nie tak,
ale dopiero po chwili uzmysłowiłam sobie, co –
niebo było bezchmurne.

Sporo dni było słonecznych, zwłaszcza na
samym początku i pod koniec wyjazdu. Nie było
mi też tak zimno jak w Norwegii, choć może
wynika to z tego, że zabrałam ciepły śpiwór i
znacznie więcej ciepłych ubrań. Problemem był
jednak wiatr... Kto tam był – zrozumie. Na
południowym wschodzie, nad morzem, przez
trzy dni moja prędkość maksymalna wynosiła 15
km/h, a średnia była prawie dwa razy niższa –
licznik rzadko kiedy pokazywał ponad 8 czy 9
km/h. Według informacji na tablicach przy
drodze bardzo często wiało 8 m/s, czasem 12-16
m/s. Wiem, że bywa i znacznie gorzej, ale po
paru dniach z rzędu nawet te 8 m/s w twarz mnie
wykańczało. Raz popłakałam się ze szczęścia po
dojechaniu wieczorem do tunelu, bo było to
pierwsze miejsce tamtego dnia, w którym wiatr
nie próbował zmieść mnie z powierzchni ziemi.
Kto miał nieszczęście czytać shoutboxa, gdy raz
czy dwa miałam dostęp do sieci, wie, jaki miałam
wisielczy humor:) Miałam totalnie dość, miałam
gdzieś islandzkie widoczki, płakałam, biłam
rower w czasie jazdy, nienawidziłam Islandii i
chciałam wracać do domu – i tak przez kilka dni,
codziennie. W dodatku co i raz mijali mnie
tryskający radością rowerzyści jadący w
przeciwnym kierunku, często nie muszący w
ogóle pedałować. Miałam ochotę ich zabić, choć
nie byli przecież niczemu winni.

Oto kilka fragmentów z maili i smsów, które
wysyłałam z Islandii do rodzinki i znajomych.
Znalazło się kilka całkiem pozytywnych:

„Dzisiaj po raz pierwszy chyba w tym
tygodniu nie miałam wiatru w twarz! ! ! Coś
niewiarygodnego. Zapomniałam już, jak to jest
jechać ponad 15 km/h”

„Jedziemy tragiczną drogą, Kjolur przy tym to
był asfalt:) Wczoraj pogoda była boska, słońce i
wiatr w plecy. Ale i tak mieliśmy tempo 3 km/h:)
Widoki fantastyczne...”

Niestety zazwyczaj wieści ode mnie wyglądały
tak. Współczuję tym, do których to pisałam...

„Jedna prośba. Jak piszesz o wietrze to nie
pisz o sile, bo to mnie nic nie obchodzi, zawsze
jest silny. Połnocno-wschodni? Świetnie, jadę na
połnocny wschód...”

„Hej, pada prawie cały czas, a tak wieje w
twarz, że chwilami ciężko oddychać. W dodatku
jest brzydko i nudno dzisiaj. Mam ochotę rzucić
rower w krzaki i wracać do domu”

„Huragan jakiś jest, trawa leży i kwiczy,
drzewa wariują...”

I najlepszy przykład, pokazujący, co islandzki
wiatr robi z człowiekiem...

„Rano wiatr z północy? To albo wiatrowi,
albo synoptykom coś się pomyliło. Od rana w
mordę. Nienawidzę Islandii, codziennie żałuję,
że tu przyjechałam, mimo widoków...”

Teraz sama się śmieję czytając to:) Ale wtedy
nie było mi do śmiechu... Tym bardziej jestem
wdzięczna wszystkim, którzy byli skazani na
czytanie tych potwornych sms-ów, a mimo to
nieustannie podtrzymywali mnie na duchu. Na
koniec zacytuję fragment maila, którego
dostałam od taty już po powrocie - po tych
wszystkich moich mailach pełnych złości,
goryczy i bezsilności.. .

„Cześć podróżniku. Bardzo lubię Twoje
relacje z drogi i żałuję, że na razie już się
skończyły. Dziękuję za wszystkie.”

Dopiero 18. dnia wyjazdu wiatr uznał, że
dostatecznie mnie wymęczył i w końcu mi
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odpuścił. I nagle miałam średnią często ponad 25
km/h, na niektórych płaskich odcinkach
jechałam bez żadnego wysiłku 30 czy nawet 40
km/h. Nawet w interiorze, na drodze do
Landmannalaugar, prawie zawsze miałam wiatr
w plecy, choć droga co chwilę zmieniała
kierunek. Ale to akurat ma swoje wyjaśnienie, o
którym niżej.

Ludzie

Powtórzyła się historia z Norwegii – nie
miałam co prawda wybitnego szczęścia do
pogody (wiatru), ale po raz kolejny miałam
niesamowite szczęście do ludzi. A to
najważniejsze!

Samych Islandczyków wielu nie poznałam –
ciężko zostać przez kogoś zaproszonym na noc
do domu, gdy w promieniu 50 km żadnego
domu ni ma:) Jednak ci, których miałam okazję
poznać na campingach czy w drodze, byli bardzo
fajni. Byłam częstowana hot dogami (to chyba
narodowa potrawa Islandii – niestety nie

spróbowałam:), zagadywana przez dzieci (z
którymi nawet udawało mi się czasem zamienić
kilka słów – one po islandzku, ja po
„szwedzkiemu”), a w interiorze zdecydowana
większość kierowców i pasażerów uśmiechała się
do mnie i machała.

Raz zatrzymałam się na bardzo fajnym
campingu – starej farmie prowadzonej przez
równie wiekową babcię. Staruszka powiedziała
mi, że niestety nie można płacić kartą (nie
miałam ani grosza w gotówce), ale że oczywiście
mogę nocować za darmo. Rano okazało się, że w
sklepie w okolicy jest bankomat, wróciłam więc
na farmę oddać pieniądze (swoją drogą camping
był prawie za darmo), przy okazji kupiłam
kawałek ciasta w podziękowaniu za gościnność.
„Babcia” przez dłuższy czas nie chciała przyjąć
pieniędzy, a na widok tego małego ciastka tak się
wzruszyła, że ze łzami w oczach mnie wyściskała
i życzyła dobrej drogi.

Innym razem, w interiorze, spotkałam na
campingu grupę turystów podróżujących konno
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– z własnym kucharzem. Gdy kucharz usłyszał,
że mieszkam w Göteborgu (gdzie sam mieszkał
przez 10 lat), zaprosił mnie na wypaśny obiad –
ziemniaki z przepyszną sałatką i na deser
islandzki jogurt ze świeżymi jagodami i sokiem
jagodowym. Dostałam chyba z dwa razy większą
porcję deseru niż uczestnicy jego grupy:) Rano
czekała na mnie też ogromna porcja sałatki na
następne dwa dni.

Kiedy indziej pojechałam ze wspomnianym
niżej znajomym do super jaskini, lecz niestety na
miejscu okazało się, że jest zamknięta dla
zwiedzających. Pracownicy budowy od razu
wpuścili nas jednak do środka, słysząc, że
jesteśmy po geografii i geologii.

No i przede wszystkim – inni rowerzyści.
Rowerzystów spotykałam całe mnóstwo, prawie
codziennie - oczywiście głównie pary czy grupy,
ale też sporo jadących solo facetów, a nawet
jedną dziewczynę i jedną starszą babkę.
Spotkałam kilkoro Polaków, niezliczonych
Niemców, ale też wielu Francuzów,

Amerykanów, Skandynawów, a nawet 66-
letniego gościa z RPA! Do mniej więcej połowy
wyjazdu właściwie wszyscy poznani rowerzyści
jechali w przeciwnym kierunku.

Dopiero na południowo-wschodnim
wybrzeżu, jadąc ledwo żywa pod wiatr,
zobaczyłam nagle dwójkę wyprzedzających mnie
Austriaków, pędzących 11 km/h. Coś tam mnie
zagadali, ale akurat byłam zajęta płakaniem i
przeklinaniem wszystkiego dookoła łącznie z
nimi, więc sobie nie porozmawialiśmy:) Ale
jechałam za nimi, powoli dochodząc do siebie i
odsuwając samobójcze i mordercze myśli.
Jechaliśmy tak przez ponad 40 km nie
przekraczając 11-12 km/h, ja z tyłu, a oni na
zmianę z przodu (mieli tylko po jednej lekkiej
sakwie, więc było im łatwiej, a co;) . Dzień
później Austriacy (w sumie było ich trzech)
jechali już z pełnym bagażem; jeden z nich
powiedział mi, że nie podoba mu się, że – będąc
dziewczyną – jestem w stanie jechać tak samo
szybko i daleko jak oni...
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Na szczęście nie było mi dane dłużej go tym
dobijać, bo ja skręcałam w interior, a oni jechali
prosto do Reykjaviku. Wieczorem pod sklepem
spotkaliśmy jeszcze jednego rowerzystę, który,
jak okazało się po jakichś 10 minutach rozmowy
po angielsku, był Polakiem... Ślepy Janus nie
zauważył przyczepki Extrawheel i – o zgrozo –
polskiej flagi. Okazało się, że Mateusz też jedzie

w moją stronę. Nie miał co prawda zamiaru
jechać aż do Landmannalaugar, ale przekonałam
go, że warto, bo to podobno jedno z
najpiękniejszych miejsc na Islandii. W ten
sposób zyskałam towarzysza na następne 4 dni.
Nie wiedziałam wtedy jeszcze, jakiego miałam
farta... Mateusz z anielską cierpliwością znosił
moje żałosne tempo (poruszaliśmy się średnio 3-
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4 km/h, nie żartuję), ciągłe gleby, narzekanie,
pchanie roweru nawet na płaskim, wybuchy
wściekłości, gdy rzucałam rower na ziemię i
odmawiałam dalszej jazdy... W dodatku gdy
tylko nie dawałam rady podjechać pod górkę i
schodziłam z roweru (czyli prawie zawsze -
podjechałam pod dosłownie kilka
najłatwiejszych), Mateusz robił to samo, choć on

sam pod większość dałby pewnie radę
podjechać. Do tego to zawsze on szukał
najłatwiejszych miejsc do przekroczenia rzek,
wciągał mój rower na mosty i podjazdy, pod
które nie dawałam sama rady nawet podejść, a
także rozganiał chmury i nieustannie przyciągał
wiatr w plecy:)
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Po dniu odpoczynku (czyt. chodzenia po
górach) w Landmannalaugar Mateusz uznał, że
dalej poradzę sobie sama (albo nie mógł już
mnie znieść:) i pojechał na południowy wschód,
a ja na północny zachód. Jechało mi się samej
beznadziejnie – nie było z kim pogadać i się
pośmiać, w dodatku droga znowu była tragiczna
– głęboki piach... Ale może z godzinę po tym, jak
się pożegnaliśmy, zobaczyłam, że kawałek za
mną inny rowerzysta prowadzi rower. Chwilę
poczekałam i dalej pchaliśmy już rowery razem.
Alin z Rumunii miał jechać dalej w inną stronę,
ale powtórzyłam mu słyszane od spotkanych
wcześniej Austriaków negatywne opinie o
planowanej przez niego drodze... i jakoś tak

wyszło, że jechaliśmy razem przez pięć dni, aż do
Keflaviku, czyli lotniska. Było mnóstwo śmiechu,
no i oczywiście znowu dobra pogoda – wiatr w
plecy i słoneczko. Alin uratował mnie też od
utraty aparatu, gdy po przerwie na lunch (cała
paczka płatków kukurydzianych bez smaku) w
punkcie widokowym beztrosko ruszyłam w
drogę, zostawiwszy aparat na kamieniu. Innym
razem, przedostatniego dnia, zauważył coś
dużego i czerwonego leżącego przy drodze – co
prawda to ja jechałam pierwsza, ale jakoś
umknęło to mojej uwadze. To coś okazało się być
pięknym materacem Thermarest w super stanie.
Jako że Alin miał prawie identyczny, materac
dostałam ja.
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Drogi

Droga nr 1 , okrążająca całą wyspę, prawie
wszędzie ma dobrą nawierzchnię, ruch też jest
zupełnie znośny. Jedynie w okolicach Reykjaviku
było sporo samochodów. Największym
problemem był sam wyjazd z Reykjaviku – było
piątkowe popołudnie, a droga nr 1 na tym
odcinku nie ma nawet często pobocza, za to co
chwilę są jakieś zjazdy, przez co jazda była dość
niebezpieczna. Przyzwyczajona do
sknadynawskiej kultury jazdy, byłam też niemile
zaskoczona zachowaniem kierowców; wielu z
nich trąbiło (choć nie ma tam zakazu jazdy
rowerem... chyba:)) i dość nieprzyjemnie

wyprzedzało. Na szczęście szybko pożegnałam
się z drogą numer 1 i zjechałam na mniej
ruchliwą drogę. W każdym razie polecam albo
ominięcie tego odcinka, albo przynajmniej inny
termin niż piątek po południu.

Sama droga nr 1 na wielu odcinkach jest wg
mnie nudna - np. na wschód od jeziora Mývatn
(za Dettifoss), spore odcinki na południowym
wybrzeżu i okolice Selfoss, gdzie już jest spory
ruch, a krajobraz wszędzie taki sam. Nie ma
jednak wielkiego wyboru, często droga nr 1 jest
jedyną w danej okolicy.

Wjeżdżając w interior, miałam do wyboru
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drogi Kjölur i Sprengisandur. Nie mając prawie
żadnego doświadczenia w jeździe po terenie i
wiedząc, że droga Sprengisandur jest wciąż
zamknięta (co jeśli dobrze pamiętam znaczy, że
było co najmniej 20 cm śniegu), wybrałam tę
łątwiejszą, czyli Kjölur. Z perspektywy czasu
mogę napisać, że rzeczywiście nie jest to trudna
technicznie droga - bardzo rzadko musiałam
pchać rower, właściwie tylko przy krótkich
piaszczystych odcinkach i najstromszych
podjazdach. Jazda tą drogą jest za to mocno
upierdliwa, bo przez większość czasu jedzie się
po tarce i małych kamieniach. Nie miałam
amortyzatora, więc bardzo szybko męczyły mi
się ręce. Pewnym utrudnieniem były też
problemy z przeskakującym łańcuchem, ale o
tym dalej.

Co innego drogi, którymi dojechałam z
Mateuszem do Landmannalaugar – te były dla
mnie bardzo ciężkie, choć to i tak może pikuś w
porównaniu z Askją czy Sprengisandur. Wybrana
przeze mnie droga przez interior do
Landmannalaugar miała 120 km i chyba z

połowę tego przeszłam. Najtrudniejszy był chyba
pierwszy, płaski odcinek F261 – nawierzchnię
stanowiły duże luźne kamienie, na których
potwornie ślizgały mi się koła. Na wielu
odcinkach nie byłam w stanie przejechać ani
metra, bo od razu traciłam równowagę. Dopiero
drugiego dnia rano wpadłam na genialny pomysł
i obniżyłam siodełko o dobrze ponad 10 cm...
Dzięki temu dosięgałam jedną stopą ziemi, przez
co aż tak się nie bałam i nie miałam takich
problemów z równowagą jak wcześniej.
Polepszyła się też nawierzchnia drogi, choć
czasem jechaliśmy np. przez pola zastygłej lawy
czy czarny piach, nie wspominając o rzekach.
Większość rzek nie sprawiała problemu, niektóre
udawało się przekroczyć nie mocząc butów.
Tylko z jedną mieliśmy problem –
przekraczaliśmy ją 10 razy niosąc po kolei bagaże
i rowery. Sama bałabym się nawet próbować ją
przejść. W jednym miejscu droga po prostu
biegła kamienistym korytem rzeki przez jakieś
100 metrów. Przez cały dzień miałam potem w
moich dziurawych butach kupę piachu i
kamyków, bo samych butów oczywiście nie
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zmieniałam na sandały - zajmowało to zbyt dużo
czasu i przy tej liczbie rzek zupełnie nie miało
sensu.

Były też podjazdy, pod które ledwo
wprowadzałam rower. Widząc kolejne odcinki
naszej drogi bez numeru, którą wyznaczył chyba
jakiś wariat, nie mogłam uwierzyć własnym
oczom. Zawsze do ostatniej chwili myślałam, że
na pewno będzie jakiś objazd, bo to przecież
niemożliwe, żeby droga miała takie nachylenie.
W paru miejscach schodziłam prowadząc rower,
bo bałam się przelecieć przez kierownicę. Raz,
gdy nawierzchnia była wystarczająco dobra do
jazdy, było tak stromo, że pobiłam rekord
prędkości przy zjeździe – 3 km/h. Bałam się
rozpędzić bardziej :)

Główne drogi dojazdu do Landmannalaugar
– F225 i północny odcinek F210 – to pikuś. Po
F225, którą przejechaliśmy z 20 km, jechało się
jak po autostradzie... F210 była co prawda
piaszczysta i też często musiałam prowadzić
rower, bo zakopywałam się w piachu, ale to była

właściwie jedyna trudność – a zarazem jedyne
urozmaicenie, bo krajobraz jest tam nudny jak
flaki z olejem. Bardzo się cieszę, że wybrałam
drogi na południu, które – choć znacznie
trudniejsze – na każdym kroku zachwycały
fantastycznymi widokami ze wszystkich stron.

Ceny, sklepy, jedzenie

Ceny w ogromnym stopniu zależą od regionu
i wielkości sklepu. W Reykjaviku byłam
zaskoczona tym, jak niskie są ceny w
porównaniu np. ze Szwecją czy Norwegią. Im
dalej od stolicy i im mniejszy sklep, tym wyższe
ceny – a różnice były kilkukrotne. Za campingi
płaciłam zazwyczaj od 500 do 1000 koron, często
dodatkowo płatny był niestety prysznic, na
którym najbardziej mi zależało (właśnie ze
względu na możliwość wzięcia prysznica
nocowałam na campingach:) . Dwa najfajniejsze
campingi (poza noclegami na dziko oczywiście)
to stara farma w Varmahlid, ok. 100 km na
zachód od Akureyri, oraz rodzinny, darmowy
camping na półwyspie Reykjanes, w Selvogur
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(niedaleko kościoła Strandakirkja, kilkadziesiąt
km na wschód od Grindavik).

Jako że w bagażu rejestrowanym nie zmieściło
mi się praktycznie żadne jedzenie, w Reykjaviku
zrobiłam spore zakupy – kupiłam m.in.
gigantyczny słoik nutelli i równie wielki dżem.
Nie znalazłam jednak chleba (mogę jeść tylko
specjalny), choć przeszukałam chyba z pięć
supermarketów. Nie wiedziałam wtedy jeszcze,
że będę wozić ten nieszczęsny dżem i nutellę
przez 10 dni zanim będę mogła w końcu zjeść z
nimi kanapkę:) Pozytywnie zaskoczyły mnie
natomiast frytki, które można kupić na prawie
każdej stacji benzynowej i które najczęściej były
przepyszne, grube i we wprost gigantycznych
ilościach. Naprawdę były bardzo dobre.

Bardzo polecam też jogurty Skyr – zwłaszcza
jagodowy i gruszkowy. Jogurty przypominają
trochę konsystencją nasze serki
homogenizowane, są pyszne i tanie.

Kiepsko jest z żelkami - wybór bardzo
ograniczony. Całkiem dobre są dość obrzydliwie
wyglądające żelki w kształcie myszy z długimi
ogonami.

Sprzęt

Oczywiście, jak zwykle, nie miałam prawie
żadnych problemów z moim kochanym
rowerem. Opłaciły się chyba inwestycje w nowe
tylne koło, opony Marathon Mondial i bagażnik
tylny Tubusa (z przodu Tubusa miałam już
dawniej) . Nie użyłam też zapasowych klocków
hamulcowych. Jadąc przez interior bardzo
cieszyłam się, że mam tarczówki – choć były całe
brudne od błota, piachu, pyłu i tak dalej, zawsze
działały bez problemu. W interiorze miałam za
to problem z łańcuchem - przed wyjazdem
zmieniłam tylną kasetę czy jak to się nazywa
(tych dziewięć kółek) i łańcuch, ale trzy kółka z
przodu zostały. Wszystko było wymieniane na
ostatnią chwilę i może dlatego znajomy w
szwedzkim serwisie niedokładnie wyregulował te
przerzutki.. . W każdym razie o ile najwyższa
przednia przerzutka działała bez zarzutu, o tyle
przy dwóch niższych wybór miałam bardzo
ograniczony. W interiorze nieco utrudniało to
życie, bo właśnie te przełożenia były najbardziej
potrzebne. Na szczęście po kilku dniach łańcuch
i przerzutka polubiły się i nie sprawiały już
problemu.

Jedyna awaria (najpoważniejsza podczas
wszystkich moich dotychczasowych wypraw:)
miała miejsce na drodze do Landmannalaugar –
przy przekroczeniu ostatniej rzeki musiałam
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widocznie zahaczyć linką przedniej przerzutki o
jakiś kamień i linka się poluzowała. Mateusz coś
w niej pogrzebał, dzięki czemu mogłam używać
pierwszej i drugiej przedniej przerzutki (trzecia
nie była mi potrzebna, i tak tylko kilka razy
dziennie wrzucałam „drugi bieg”:P). Następnego
dnia Mateusz postanowił wyregulować
przerzutkę dokładniej, więc znowu zaczął coś
przekręcać z tyłu. Moim zadaniem
(dopasowanym do poziomu umiejętności i jakże
odpowiedzialnym!) było trzymanie kierownicy i
zmiana przerzutki na takie, jakie mówił. Po
chwili doszłam do wniosku, że wiem już, o co
chodzi i zmieniłam raz przerzutkę bez jego
polecenia – tym samym rozrywając linkę:) Tak
właśnie kończą się moje próby naprawienia
czegoś. Na szczęście Mateusz miał zapasową
linkę i wszystko dobrze się skończyło. Przy okazji
Mateusz wyczyścił mi też rower i nasmarował
łańcuch, który po paru dniach w interiorze i
chyba kilkudziesięciu przekroczonych rzekach
już nieco rzęził. Ja jakoś wcześniej zapomniałam
o nasmarowaniu łańcucha, i chyba dobrze, bo –
jak się okazało – niechcący zabrałam smar do
piast zamiast do łańcucha.

Na wyprawie ucierpiały też moje kochane
buty spd. Już w Norwegii miały niezły obóz
przetrwania, ale mimo kilku wycieczek po
górach wyglądały prawie jak nowe. Teraz w obu
butach mam kilkucentymetrowe dziury przy
palcach i nieco mniejsze na piętach. Trochę się
przez to niewygodnie jeździ, bo buty nie
trzymają stopy jak dawniej. Jeszcze gorzej się w
nich chodzi, bo podeszwa jest strasznie zdarta,
zwłaszcza w lewym bucie. Oczywiście nie
zamierzam ich jeszcze wyrzucać; muszę tylko
uważać, żeby zakładać skarpetki pasujące
kolorem do butów:)

Mały problem miałam też z aparatem. Jadąc
drogą Kjölur, w pewnej chwili zauważyłam, że
obiektyw ma problemy z łapaniem ostrości. Nie
dało się też założyć osłonki – myślałam, że się
odkształciła... Te dwa fakty połączyłam ze sobą
dopiero w momencie, gdy wyjmując aparat z
torby na kierownicę zauważyłam, że obiektyw
jakoś dziwnie wygląda i – chwilę później – że
jedna z soczewek leży sobie radośnie na dnie
torby... Choć aparat leżał w torbie w grubej

zimowej czapce, od ciągłych wstrząsów przez
dwa dni obiektyw po prostu rozpadł się
(rozkręcił) na kilka części. Nigdy w życiu nie
zmieniałam nawet obiektywu w aparacie, tym
bardziej nie wiedziałam więc, że da się odkręcić
soczewki – ani jak przykręcić je z powrotem. Ale
cóż było robić – zdjęłam wielkie rękawice
snowboardowe (padał deszcz), na czuja złożyłam
elementy układanki w całość i skręciłam. Jakaż
była moja ulga, gdy po włączeniu aparatu udało
się zrobić zdjęcie... Co prawda mam wrażenie, że
wszystkie późniejsze zdjęcia z Islandii nie są do
końca ostre, ale i tak naprawę uważam za wielki
sukces. Bez aparatu czułabym się jak bez ręki.

Żadnych problemów nie miałam za to z
namiotem – choć leciutki i z rachitycznie
wyglądającymi szpilkami, bardzo dobrze radził
sobie przy silnym wietrze.

I jeszcze jedno. W drodze z Thingvellir
spotkałam rowerzystę z Danii, zakochanego w
Tybecie Martina Adserballe, który dał mi wiele
rad na temat dalszej trasy i polecił kupić
moskitierę, gdy tylko będę miała okazję. Martin
raczej nie wyglądał na mięczaka, potraktowałam
więc jego radę poważnie:) Okazało się, że
moskitiery wszędzie są już dawno wyprzedane,
ale w Gulfoss – które było ostatnim
przystankiem przed wjazdem do interioru – na
całe szczęście mieli jeszcze jedną. Swoją
bezcenną radą Martin ocalił mnie przed
szaleństwem lub samobójstwem – więc i ja tę
radę powtarzam.

I to by było na tyle. Warto było się trochę
pomęczyć, żeby na własne oczy zobaczyć te
fantastyczne widoki. Nic i nikt jednak nie
przekona mnie, żebym jeszcze raz pojechała tam
sama.

P.S. Relację pisałam kilka dni po powrocie z
Islandii. Już wtedy część złych wspomnień odeszła
w niepamięć – będąc na Islandii za nic w świecie
bym nie uwierzyła, że kiedykolwiek zechcę tam
wrócić. Teraz, pół roku później, nieustannie
tęsknię za Islandią i jej „nudnym, marsjańskim
krajobrazem”. . . i wrócę tam na pewno ;)
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Nasza wyprawa zaczęła się w miejscu, w
którym mieszkamy, czyli w Strzelcach

Opolskich. Co prawda kiedy postanowiliśmy, że w
tym roku jedziemy do Bułgarii, mieliśmy różne
pomysły jak tam dojechać, opcjonalny był dojazd
pociągiem lub samolotem. Nie wiem, kto rzucił
ten genialny pomysł – a dlaczego nie pojechać od
razu na rowerze? No właśnie, dlaczego nie? I
pojechaliśmy.

Nasza trasa początkowo zaprowadziła nas w
okolice Kędzierzyna -Koźla, gdzie wjechaliśmy
na teren dawnego obozu pracy przymusowej
Blechhammer. Obóz został utworzony w 1940
roku. Więźniowie pracowali w zakładach
produkujących benzynę syntetyczną dla III
Rzeszy. Obecnie pamięć poległych upamiętnia
pomnik umiejscowiony przy budynku
krematorium.

Następnie wjechaliśmy w Park Krajobrazowy
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich, którego centrum jest miejscowość
Rudy. Znajduje się tam Zespół Klasztorno -

Pałacowy. Cystersi w tym rejonie śląska bardzo
skrupulatnie wypełniali swoje programowe hasło
„Ora et labora” (módl się i pracuj), zajmując się
gospodarka rolna i leśna , hodowlą ryb i
pszczelarstwem. Ślady działalności cystersów
pozostały do dziś w tych okolicach, liczne
zabudowania poklasztorne, leśniczówki, dworki,
kanały wodne, aleje drzew i dukty leśne oraz
stawy. Jedne z najpiękniejszych pocysterskich
stawów znajdują się w odwiedzonym przez nas
rezerwacie Łężczok. Osiem stawów o
powierzchni 245 ha a pozostała część
rezerwatu to groble, lasy i łąki. Liczba gatunków
ptactwa jest imponująca, ponoć drugie miejsce w
Polsce. Stawy otoczone są pięknym
starodrzewiem. Mogliśmy podziwiać tam dęby
mające 300 -400 lat, olbrzymie buki i lipy,
tworzące aleje na groblach. Pierwszą noc
spędziliśmy w rezerwacie wsłuchując się w
bardzo głośny rechot żab i innych parkowych
zwierząt z namiotu, gdzie przegoniły nas liczne
o tej porze komary.

Dalej zdecydowaliśmy się jechać trasami

IInnkk
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rowerowymi województwa śląskiego, których jest
całkiem sporo. W ten sposób trochę błądząc i
krążąc dotarliśmy do Żywca, zaliczając piękną,
widokową, drogę przy Jeziorze Żywieckim.
Żywiec, w którym nie mieliśmy okazji być
wcześniej, bardzo pozytywnie nas zaskoczył
swoją urodą. Przyjemnie było pozwiedzać stary i
nowy żywiecki zamek, a w szczególności
zabytkowy park otaczający zamek.

Z Żywca lekko pod górę dojeżdżamy do
dawnego, obecnie opustoszałego, przejścia
granicznego w Korbielowie. I już jesteśmy w
bardzo lubianej przez nas Słowacji. Uwielbiamy
słowackie góry i przynajmniej raz w roku lubimy
się przejść, najchętniej po szlakach Małej lub
Wielkiej Fatry. Ale przejazd przez Słowację na
rowerach również był bardzo atrakcyjny
widokowo. Przejechaliśmy obok Zalewu
Orawskiego, by później jechać przy pasmach
Tatr Zachodnich oraz Tatr Niskich. Ciężki
podjazdy, były kosztem za niesamowite widoki,
utrwalone oczywiście w fotograficznej
dokumentacji.

Zgodnie z planem odwiedzamy Słowacki Raj.
To góry znane z parowów, dolinek w których
płyną strumienie nad którymi przechodzi się po
drabinkach. Dajemy odpocząć rowerom i sobie
od spania w namiocie. Wynajmujemy mały,
agroturystyczny domek, w miejscowości Pila i
ruszamy dość popularnym szlakiem Piecki. Szlak
biegnie wzdłuż potoku raz jego prawą , raz lewą
stroną, także trudno było nie zamoczyć stóp przy
przejściach przez potok. Te przejścia, po
drabinkach, wystających konarach drzew i
kamieniach, są niewątpliwą atrakcją tego szlaku.
Ale największa atrakcja to dwa wodospady Velki
i Terasowy, przy których znajdują się naprawdę
wysokie drabinki. Bardzo fajnym pomysłem jest
to, że trasy drabinkowe są jednokierunkowe. W
ten sposób nie ma obawy że wchodząc na górę,
ktoś zechce w tym samym czasie schodzić na
przykład nam na głowę. Droga powrotna się
przedłużyła. Deszcz. Zdążyliśmy zejść do jakiejś
miejscowości i coś przekąsić. Mijały godziny.
Ciągle lało. Poziom nasączenia alkoholem
sprawił, że byliśmy gotowi wracać w strugach
deszczu, ale obok restauracji, w sklepiku udało
nam się nabyć przeciwdeszczowe poncza i tak

zaopatrzeni, mogliśmy już ruszyć do naszego
domku. Spacer ten w strugach deszczu to jedno z
przyjemniejszych wspomnień ze Słowackiego
Raju:)

Po opuszczeniu Słowackiego Raju
wjechaliśmy w kolejny Park Narodowy Słowacji
– Murańską Planinę, by znów zachwycać się
pięknem słowackich gór. Po drodze spotykamy
sakwiarzy. Z Rumunii i Węgier. Wszyscy jadą
oczywiście zwiedzić … Oświęcim i Kraków.
Jeden z nich, samotny Węgier raczy nas
wypowiedzianym po polsku przysłowiem „Polak,
Węgier dwa bratanki ...”

Wyjeżdżając z Rimavskiej Soboty wjeżdżamy
w krainę wygasłych wulkanów Cerovą
Vrchovinę. Trochę błądząc polnymi ścieżkami
kiepskiej jakości z olbrzymimi kałużami,
zdobywając informacje u lokalnych pasterzy
przekraczamy dość nieoficjalnie kolejną granicę.

Północ Węgier wcale nie jest płaska. I wcale
nie ma tu tylko pól ze słonecznikami. Jest dość
turystycznie, liczne kawiarenki w okolicznych
wsiach utwierdzają nas w tym. Turystów, raczej
brak. Tarnavideki to część parku narodowego
Gór Bukowych. Ciekawie rozlewające się skały
mówią o swoim wulkanicznym rodowodzie.
Jeszcze przed Egerem oglądamy ciekawą rasę
wolnopasących się świnek. To mangalice pokryte
kędzierzawą sierścią„przysmak” turystyczny o
niskiej zawartości cholesterolu. W samym Egerze
idziemy na kamping, gdzie większość gości to
Polacy. Podobnie jest i na mieście. Słynący z
uprawy winorośli i wielu lokalnych winnic Eger
robi na nas spore wrażenie. Klimatu dodają mu
wykute w wulkanicznym tufie piwniczki, w
których przechowuje się wino. Wieczorem
zwiedzamy miasto (bazylika robi wrażenie) i
oczywiście degustujemy wino.

Rezygnujemy z trasy przy Dunaju na rzecz
Tiszy (Cisy). Dla Węgrów to taka nasza Wisła.
No i zaczyna się monotonia nizin. Ciekawe za to
są węgierskie nazwy miejscowości. Żadnej nie
udaje nam się dłużej zapamiętać. Wygląda to
komiczne przy próbie zapytania miejscowych o
drogę. - Czy to droga do … Jak to było … I
znów trzeba szukać na mapie. Równie zabawne
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jak i kosztujące trochę nerw, przy lipcowych
upałach, jest to, ze Węgrzy starają się nam
tłumaczyć nie znając angielskiego. W ogóle nie
wyglądali na zmieszanych czy zakłopotanych,
tylko dalej tłumaczyli … po węgiersku.

Wreszcie docieramy do Opusztaszer –
miejsca, gdzie powstało państwo węgierskie.
Książę Arpad z innymi przywódcami Madziarów
ustanowili tu swoje prawa. Obecnie znajduje się
tu park historyczny, którego centralną częścią
jest rotunda z panoramą przedstawiającą zajęcie
Wielkiej Równiny Węgierskiej. Panorama ta
powstała na tysiąclecie państwa węgierskiego w
1896 r. Przyjemnym zaskoczeniem dla nas był
polski akcent w Opusztaszer. Renowacją
panoramy w wyniku działań wojennych zajeli się
Polacy, upamiętnia to marmurowa tablica. W
samym parku zrekonstruowano wiele
historycznych budynków i utworzono skansen.
Upał sprawiał nie tylko nam kłopot podczas
zwiedzania, szczególnie po wyjściu z
klimatyzowanej rotundy. Najwięcej czasu w
parku spędziliśmy przy studni z zimna woda,
przy zagrodzie, gdzie w cieniu odpoczywały
konie, oraz przy chacie rybaka nad urokliwym
stawikiem. Bardzo nam się podobało, ze przy
wejściu do parku nie było problemu z rowerami.
Co prawda nie weszliśmy głównym wejściem, bo
było za ciasne, ale dla „rowerów” było inne
wejście. Mogliśmy zatem spokojnie zwiedzać,
podczas gdy ochroniarze mieli na oku nasze
„rumaki”.

Był piątek gdy dojechaliśmy do kolejnego
urokliwego miasta Węgier Segedynu (Szeged).
Segedyn jest dużym miastem uniwersyteckim, ze
sporą już niestety ilością turystów. Powtarzamy
schemat z Egeru, znów gościmy w miejscowym
kempingu. Za to nad samym brzegiem Cisy, a
sami ruszamy zwiedzać pieszo. Kusi bardzo
pobliski parki wodny. Jednak miasto wydaje się
ciekawsze.

Następny dzień okazał się dla nas dość
pechowy. Zamierzaliśmy przejechać granicę z
Serbią blisko Tiszasziget. Chcieliśmy uniknąć
dużego przejścia w Roszke. Spotkany po drodze
miejscowy, też jadący na rowerze, poinformował
nas ze to przejście jest przeznaczone tylko dla

Węgrów i Serbów. Będą blisko granicy
postanawiamy mimo wszystko spróbować.
Długa i niezbyt przyjemna dyskusja, nie daje
żadnych szans. Biurokracja górą. Znów powrót
do Segedynu. Silny wiatr i duże miasto sprawia
że pół dnia mamy z głowy na te dodatkowe 30
km. Docieramy do Roszke, droga remontowana.
Także do Serbii wjeżdżamy autostradą – na
rowerze!

Serbia wita nas płaskim terenem Wojewodiny.
Węgierski porządek i ilość ścieżek rowerowych
zostały zastąpione swojską słowiańszczyzną. Jest
także biedniej i skromniej choć to kiedyś był
„spichlerz Jugosławii”. Taka Polska, z 20 lat temu.
Turystyka dopiero tu raczkuje. Kampingi nie
istnieją. Inne noclegi pod dachem … raczej brak.
Po drodze sporo dzikich wysypisk śmieci,
wałęsające się chude psy, które czasem
zamieniają się w stada. Brak fajnych miejsc pod
namiot. Wszystko to sprawia, że wolimy
poszukać noclegu na czyimś podwórku. Ciężko
się dogadać, w końcu się udaje. Gospodarze
straszą burzą w nocy i silnym wiatrem. Pokazują
najlepsze miejsce, w razie czego mają coś
przypominającego stodołę. Dzwonią też po córkę
z pobliskiego miasta, jako osobę znającą
angielski. Częstują herbatą pytają czego
potrzebujemy. Z dumą prezentują swoje świnki,
kaczki …

Rano, kierunek Zernjanin. Po drodze
zaliczamy pekary w okolicznych wsiach czy
miasteczkach. To takie piekarnio-kawiarnie.
Zawsze można liczyć na kawę po turecku
przyrządzoną w prawidłowy sposób, a nie naszą
zalewajkę wrzątkiem. Do tego burek. Trochę jak
ciasto francuskie z wkładem serowym (na
słono), mięsnym czy szpinakowym. Dla nas
jednak, Serbia kulinarnie będzie się kojarzyć z
surówkami i sałatkami. Czy to restauracja, bar,
pekara – nieważne. Na 90% zawsze można liczyć
na sałatkę czy surówkę. Kupus (z kapusty),
szopska (ogórki, pomidory z serem) i kilka
innych których nazw nie pamiętamy. Dużo, tanio
(wszak nie jesteśmy w UE), smacznie i zdrowo.

Po drodze egzotyczne dla nas, mieszkańców
płd-zach Polski cerkwie. Zatrzymujemy się
przed jedną. Zamknięta. Mówi się trudno. Nagle
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gwałtownie zatrzymuje się koło nas samochód.
Wychodzi młody pop. Zaprasza do cerkwi.
Oprowadza, opowiada o freskach. Dumnie
prezentuje ciekawostkę … Jezusa z łopatą. Mówi
dużo, rozumiemy trochę. Serbski tylko trochę
przypomina polski. Cieszy się, że jesteśmy z
Polski, bo myśli że jesteśmy chrześcijanami. Na
dobrą i szczęśliwą drogę dostajemy
zalaminowany obrazek Jezusa z modlitwą w
cyrylicy.

W Zerjaninie pierwsi sakwiarze, tym razem z
Niemiec. Bliskość Dunaju sprawia, że zaczynamy
spotykać ich sporo. Ale to nie koniec
niespodzianek. Na wyjeździe z miasta goni nas
ktoś na rowerze bez sakw i coś do nas woła.
Zdziwieni, oczekujemy bardziej kogoś z policji
niż dziennikarza. Prosi o wywiad do lokalnego
radia. Na temat ludzi tak podróżujących jak my.
Skąd, dokąd, ile czasu, czy Serbia się podoba, co
najbardziej. Trochę to trwa, a nam śpieszno
dalej. Nie odpuszcza, na szczęście zjawia się
kolejny sakwiarz i udaje nam się uwolnić.
Wybawiciel dogania nas parę minut później, ma

bardzo kiepską mapę i pyta o drogę. Franzuz, pół
roku w podróży. Wygląda na steranego. Jedziemy
razem kilkanaście kilometrów. Opowiada o
trasie (Portugalia, Hiszpania, Włochy, kraje
bałkańskie), chce jeździć tak 2 lata. Szacunek. A
nam się wydawało, że miesiąc to już całkiem
sporo …

Chwilę zastanawiamy się, czy chcemy do
Belgradu. W końcu decydujemy się na przejazd
przez Dunaj za Kovinem przez Pancevo.
Śpieszno nam do parku narodowego Derdap. Po
drodze stragany z pędzoną tutaj powszechnie
rakiją (ze śliwek, moreli, gruszek...) . Okoliczni
mieszkańcy mają też fantazyjne pojazdy.
Przerobione samochody na bryczki ciągnięte
przez konie. Świętują też z fantazją. Kilka
samochodów z Serbami siedzącymi na dachach z
flagami, pijących, krzyczących, śpiewających,
tłukących szkło. Wygrany mecz czy inne święto?

Za Kovinem ruch staje się uciążliwy.
Zapewne bliskość Smedereva i Pozarevaca. Nie
mamy specjalnie wyboru, jedziemy i wdychamy
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spaliny. Wykończeni decydujemy się na motel,
który w normalnych warunkach jest dla nas nie
do pomyślenia. Cena jak w polskiej
agroturystyce, dla autochtonów pewnie to sporo.
W motelowej restauracji siedzimy sami,
degustując serbskie piwo i zajadając się
sałatkami. Nad ranem zadowolony pracownik
mówi, że w nocy przyjechało jeszcze 3
Francuzów na bicyklach. Śmiejemy się, że motel
utrzymują rowerzyści.

Za Pozarevacem zaczynają się burze. Które
już do końca pobytu w Serbii będą nam
towarzyszyć każdej nocy. Jedna nas łapie w
dzień. Udaje się nam szybko znaleźć opuszczony
dom, jakich jak później się okazuje, jest całkiem
sporo. Ogromna, dwupiętrowa … willa. Stan
surowy bez okien. Dobry moment na
odpoczynek, jedzenie, kawę i słuchowisko z
komórki. Trochę przestaje, jedziemy dalej, robi
się wyżynnie. Znów leje, siedzimy pod wnęką
budynku. Z nudów łapię monstrualne rozbryzgi
spod kół samochodów, których kierowcy ani
myślą zwalniać przed głębokimi kałużami.

I znów nad Dunajem. Okoliczne miasta mogą
się „pochwalić” wielkimi willami-pałacami jakie
widzi się w Rumunii. Balkoniki, dziwne
ozdobniki. Jest wesoło. Trochę dalej i widzimy
„bramę” do Derdapu w postaci ruin zamku w
Golubcu. Przywodzi na myśl zamki naszej Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Dobra nowina …
ma być odbudowany. Droga przez Derdap jest w
prawdzie przy Dunaju, ale to przełom. Więc jest
trochę podjazdów. Piękne widoki na serbską i
rumuńską stronę. Mały ruch. Mnóstwo cykad i
motyli. Czego chcieć więcej? Może mniejszej
temperatury. Jest bardzo przyjemnie. Doganiają
nas Francuzi, którzy ponoć razem z nami
nocowali w motelu. Mają swoje lata, więc nic
dziwnego, że śpią po hotelach. Ale namiot też
mają. Jak na emerytów całkiem dobrze kręcą. Im
mniej ludzi tym mniejszy problem z noclegiem.
Dziś full wypas z równym terenem i wodą do
umycia się oraz picia. No i burze. Tropikalne.
Jakby ktoś wiadrem lał po namiocie, i tak całą
noc. Jak to namiot wytrzymuje, nie wiem. Rano
wygląda tak, jakby prawie nic nie padało.
Wszystko szybko przesącza się przez skały.
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Kolejni cykloturyści. Tym razem sakwiarki z
Szwajcarii. Małe, wiotkie, młode, a sakwy
konkretnie zapakowane. Ich namiot nie zdał
egzaminu. Za to chwalą przydrożne śliwki,
konsumując ich spore ilości. Jedziemy dalej,
jednak zanim zjedziemy do 'stolicy' parku,
rozpina się spinka w łańcuchu w jednym
rowerze. Efekt - parę ogniw się wygięło. Jakoś
dojeżdżamy do Donji Milanovic z nadzieją na
kupno łańcucha. Cóż, sklep zamknięty. W
informacji turystycznej, pracownik – olbrzymi
Serb, staje na głowie, żeby nam pomóc.
Kilkanaście minut obdzwania lokalnych
mechaników, głównie samochodowych.
Dostajemy namiar. Oczywiście mechanik nie ma
takiego łańcucha i zapewnia że w sklepie
rowerowym w każdym małym mieście takiego
nie kupimy (8-rzędowy) co później okazało się
prawdą. Cóż, skracamy łańcuch, pijemy kawę i
wodę z lodem u miłej mamy mechanika; jeszcze
zapasy w sklepie i jedziemy dalej. Druga część
parku, jest chyba jeszcze bardziej ciekawa. Dunaj
musiał mieć tu więcej „pracy” żeby się przebić
dalej. Podjazdy też są większe. No, ale też są
długie zjazdy. Po rumuńskiej stronie w pewnym
momencie widzimy wykutą gigantyczną czyjąś
głowę. Robi wrażenie, szczególnie patrząc na
znajdującą się pod nią cerkiew. Zbliżająca się
burza sprawia, że ostatnie wzniesienia
pokonujemy w tempie sprinterskim. Potwornie
zmęczeni szybko stawiamy namiot nim
rozpadało się na dobre. Burza, jeszcze gorsza niż
wczoraj, sprawiła że całkiem sucho z tego nie
wyszliśmy.

Kolejne miasto Kladovo utwierdza nas, że o
łańcuchu 8-rzędowym możemy zapomnieć.
Przynajmniej nowym. Znajdujemy serwis z
bardzo sprawnym człowiekiem, który z swojego
łańcucha dodaje brakujące ogniwa. Warto mimo
wszystko trochę dołożyć do bagażu i wozić
zapasowy łańcuch.

W ostatnim na naszej drodze miastem
serbskim, jakim jest Negotin, śpimy w willi!
Kobieta przypominająca damę lekkich
obyczajów, informuje nas o cenie – 20E za osobę.
Mówimy, że możemy dać 10. W odpowiedzi
słyszymy – Ok. Zabiera nam dowody, aby
wystawić nam kartę dla osób z zagranicy, którą

władze muszą podbić. Ciekawa pamiątka.

Do południa opuszczamy Serbię i wjeżdżamy
do Bułgarii w Bregovie. Przed samą granicą wita
nas kierunkowskaz z dziurami po kulach. Ktoś,
kogoś nie lubi, albo lubi postrzelać. Na granicy
po bułgarskiej już stronie pustka. Chwilę
stajemy. Nikt się nie zjawia. Decydujemy się
ruszyć. Ujeżdżamy spory kawałek i widzimy, że
ktoś jednak jest. Zawracamy. Po formalnym
sprawdzeniu dowodów na „oko” jedziemy dalej.
Można i tak.

Kierujemy się na Vidyn. W Bułgarii trochę
inny już klimat. Znacznie lepsze drogi.
Zwłaszcza te boczne. Dużo lepsze od naszych.
Stada kóz, owiec. No i są osły. Sam Vidyn
zwiedzamy tylko kilka godzin. Meczet z wieżą
zakończoną sercem, zamiast półksiężyca.
Poturecką twierdzę. W barach, kawiarniach już
gorzej. Wszystko napisane w cyrylicy. Ceny
trochę wyższe niż w Serbii. Wymieniamy walutę
w banku. Kantorów na każdym kroku jak w
Serbii nie ma. Wymaga to także odrobiny
odporności na biurokrację. Wszystkie dane
osobowe, odczekać swoje... Na monumentalnym
placu przeczekujemy krótką na szczęście burzę.
W końcu ruszamy na Belogradczik. To takie
bułgarskie skalne miasto. Do końca pobytu w
Bułgarii ani razu już nie padało. Ale za to upał i
upał. Decydujemy się na system jazdy od 7-11 ,
później ucieczka w cień, nad wodę, i po 16
znowu kilka godzin jazdy.

Boczne drogi w Bułgarii to prawie zerowy
ruch. Wspaniałe widoki, zwłaszcza na południu.
Dobre drogi. Dlatego bardzo zdziwiło nas to, że
Bułgarzy nie jeżdżą na rowerach. Jeszcze bardziej
nas zdziwił brak sakwiarzy z innych krajów.
Docieramy do Bielogradczyka.

Bielogradczyk to turystyczna miejscowość,
znana z przepięknych skał o czerwonym
zabarwieniu. W skałach tych wykuto twierdzę,
jeszcze w rzymskich czasach, a teraz jest ona
obiektem turystycznym, czynnym do godziny
17.00. Szkoda, bo skały najpiękniejsze są
wieczorem, podczas zachodu słońca. W
Bielogradczyku znajdujemy nocleg na kwaterze u
sympatycznych bułgarskich gospodarzy.
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Wieczorem zostajemy zaproszeni na rodzinna
imprezę z okazji chrztu wnuka głowy rodziny.
Spędzamy wieczór zajadając się bułgarskimi
„domasznymi” specjałami, oraz popijając rakije
pędzoną przez gospodarza z winogron, które
oplatają cały dom. Rozmowa jest prowadzona
mieszanką angielskiego i rosyjskiego.
Porównujemy sposób życia w Polsce i w Bułgarii,
rozmawiamy o przebytej podróży i cieszymy się,
że Bułgarskie „Na zdorowie” brzmi całkiem tak
samo jak polskie.

Teren przed nami górzysty, zaliczmy kolejne
podjazdy i zjazdy, odwiedzamy Klisiurski
Monastyr, jak dla nas trochę zbyt komercyjny.
Przed wjazdem do monastyru porozkładały się
knajpki, na terenie monastyru budynki dla
pielgrzymów, licznie przez nich zamieszkałe.
Wita nas płacz dzieci i kawa z automatu. Aby
wejść do cerkwi należy zadzwonić i grzecznie
poczekać, aż ktoś z zakonników przyjdzie by
otworzyć boży przybytek. Ruszamy dalej, spory
podjazd zajmuje nam dobrych pięć godzin, ale
droga malownicza, sporadycznie mijają nas
samochody.

Docieramy do krzyżówki na szczycie i

rozpoczynamy niesamowity zjazd. Droga wije się
w malownicze serpentyny, przeraźliwy upał wali
z nieba, szokująco głośno cykają cykady, a my z
rozwianym włosem i rękami na hamulcach
zbliżamy się do doliny Iskaru, mijając po drodze
innych szalonych turystów podróżujących
konno, oraz piechura z wielką walizą.

Przełomy rzek bywają bardzo malownicze,
taki był przełom Dunaju w Derdapie i taki jest
przełom Iskaru. Przy rzece biegnie główna droga,
niestety jechaliśmy nią podczas remontu i nie
zawsze było to przyjemne. Po przeciwnej stronie
rzeki miga nam co chwila nitka kolei. Pociągi
wynurzają się i chowają w kolejnych tunelach
wykutych w skałach. Powoli dojeżdżamy do
Sofii. Ruch drogowy się zwiększa, i powoli
ciągnąc poboczem wśród samochodowych
spalin wjeżdżamy w stolicę Bułgarii. Planujemy
zatrzymać się hostelu i pozwolić sobie na
spokojne zwiedzenie miasta. W mieście jest
sporo turystów, ale znalezienie punktu
informacji turystycznej jest problemowe. W
końcu znajdujemy i punkt i hostel. Hostele w
Bułgarii, są multi – kulti, można tu spotkać ludzi
z wielu stron świata, jedyni turyści, których się
nie spotka, to Bułgarzy. Sofia jest miastem, które
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ma sporo do zaoferowania turystom. Idziemy
głównym szlakiem wszystkich wycieczek po Sofi
. Zwiedzamy najsłynniejsze Sofijskie świątynie:
sobór św. Aleksandra Newskiego- ogromny,
wypełniony naściennymi malowidłami, bazylikę
św. Zofii, wybudowaną w IV w., która ma
niesamowity, surowy, klimat gotyku, cerkiew św.
Mikołaja z pozłacana wieżyczką, cerkiew św.
Jerzego, cerkiew św. Petki Samardżijskiej, którą
spotykamy w przejściu metra, nijak do tego
miejsca nie pasującą. Odwiedzamy tez
innowiercze świątynie: żydowską synagogę, która
jest remontowana i zamknięta dla turystów i
najsłynniejszy Sofijski meczet- Bania baszy
Dżamija, wraz z minaretem. Sporo czasy zajęło
nam zwiedzenie muzeum przyrodniczego .
Muzeum to ma niesamowita ilość eksponatów i,
niestety, niesamowicie mało zwiedzających.
Byliśmy jedynymi turystami odwiedzającymi to
miejsce i było to przykre, że takie miejsca
umierają. Generalnie fajnie jest pokręcić się
uliczkami Sofii. Jak w wielu wielkich miastach
piękno przeplata się tu z brzydotą, niesamowite,
odremontowane budowle, z tymi odrapanymi,
czyste ulice, z tymi wypełnionymi śmieciami,
bogactwo z biedą łącza się w Sofii w klimat,
który pewnie nie każdemu się podoba.

Sofia to miejsce, gdzie możemy uzupełnić
zapasy, zakupić pamiątki. Naprzeciw meczetu
odkrywamy halę targowa, gdzie handlarze
sprzedają żywność, ale wyroby są głównie
bułgarskie i wysokiej jakości. To tutaj próbujemy
bahlawy – bardzo słodkiego przysmaku, o
tureckim korzeniu, oraz zaopatrujemy się w
lokalne sery i pieczywo - razowe (na prowincji-
nie do kupienia).

Wyjeżdżając z Sofii, kierujemy się niejako po
drodze na cerkiew Bojańską wpisaną na listę
UNESCO. Największe wrażenie wywierają na
nas ogromne drzewa rosnące przy samej cerkwi.
Zakręcamy aby jechać na południe wzdłuż
masywu Witosza z dala od głównych dróg.
Trochę nakręciliśmy, żeby przejechać przez
Dupnicę do Riły. Cel oczywisty – monastyr
Rilski. Bajkowy, komiksowy. W otoczeniu gór,
przypominał świątynie z dalekiego wschodu. Jak
na taki kaliber, zwiedzających raczej
umiarkowana ilość. W Rile przez przypadek
zostajemy niejako złowieni przez pokręconą
starszą panią do jej 200-letniego domu.
Przepiękny dom, z różnymi zdobieniami i
ciekawymi patentami; jak choćby półka na
umywalkę z starej maszyny do szycia. Jeszcze
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bardziej pokręconych, w pozytywnym znaczeniu
tego słowa, pani miała przyjaciół. Jeden okazał
się tancerzem (takim folklorystycznym), który
bywał w Polsce i znał parę powiedzeń typu
„chrząszcz brzmi w trzcinie” czy historyjek o
polakach typu „tragedia, trzeci dzień nie ma
piwa”. Nie omieszkał nam się pochwalić swoją
trasą rowerową wokół Bułgarii, którą uwiecznił
na … obrazie. Kolejny przyjaciel to marynarz,
pływający po całym świecie. Następnym
przywitał nas słowami „Precz z reżimem”.
Okazało się, że jest to bardzo stary anarchista.
Który na dodatek pija tylko, czystą źródlaną
wodę z Riły. Ciężko było opuszczać tak
przyjemne miejsce i tak gościnne domostwo.

Z Riły kierujemy się w góry Pirin. Chcemy
choć jeden dzień pochodzić w górach. Jednak
upały dają się we znaki także pół dni spędzamy
na basenie z wodą mineralną i kierujemy się na
Bansko (które okazało się być Bułgarskim
Zakopanym). Pech chciał zbliżał się weekend.
Droga którą jechaliśmy była mocno obciążona
samochodami i to wszystkie jadące w tą samą
stronę. Także dotarcie na przełęcz było sporym
wyzwaniem. W Bansku udaje nam się znaleźć
miłą panią która zgadza się przechować nam
rumaki z tobołami. A my zadowolenie z
malutkim plecaczkiem i płócienną siatką w
adidaskach idziemy w góry wyższe niż Tatry. W
połowie drogi, zaczyna coś kropić, napotkani po
drodze ludzie mówią, że powinniśmy się
zastanowić czy zdążymy przed deszczem z
możliwą burzą. Faktycznie, chmury nie
zapowiadają nic dobrego. Jednak się decydujemy,
ale mamy lepiej. Bez wielkich plecaków, którzy
wszyscy dźwigają jesteśmy na tyle szybcy, że
robimy trasę znacznie szybciej niż sugerują
znaki. Końcowy odcinek, to już prawie
wspinaczka, której nie wyobrażamy sobie jakby
miało padać. Wchodzimy na Wichren, góra coś
więcej niż 2900. Pod nią, jakieś 100m niżej, ktoś
rozbił namiot, zostaje na noc. My jednak staramy
szybko zejść do schroniska. Widoki powalają.
Nogi odwykłe od chodzenia także. Jeszcze 3 dni
później czujemy mięśnie w nogach. Po drodze,
fotka kozicy, która ma nas wyraźnie gdzieś i nic
się nie boi. W schronisku, informacja że miejsc
nie ma. Jednak znajdują się, po słowach „my z
Wichrenia”. Dużo Polaków i Czechów. Także

Bułgarzy. Przynajmniej chodzą po górach. Nie
jest źle. Następnego dnia, schodzimy na dół,
odbieramy rowery i regenerujemy siły w
restauracji, której właściciel ma całą ścianę zdjęć
podróżników. Dowiedziawszy się, że trochę
przejechaliśmy, właściciel robi nam zdjęcia i
rowerom... Mamy zawisnąć na tej ścianie. Może
kiedyś sprawdzimy to.

Z Banska kierujemy się na Dospat, drogami
„widokowymi”. Podjazdy są sowicie nagradzane
widokami. Tutaj już mieszka mniejszość turecka,
a także sporo bułgarskich islamistów. Ciężko za
to o nocleg. Bardzo często wygląda to tak, że
wszędzie skaliste górki, w dole rzeczka, a przy
niej droga i malutkie poletka. Najczęściej
uprawiana roślina to tytoń. W końcu znajdujemy
coś fajnego, kawałek płaskiego tarasu. Okazuje
się, że także jest poletko, i jest „właściciel” który
przyszedł zmienić bieg strumienia przy pomocy
motyki. Możemy jednak spokojnie spać.
Następnego dnia gubimy drogę, a właściwie
mylimy ją z inną. Cóż, zaprowadziła nas do
doliny która pokazała jak wygląda życie
mniejszości tureckiej. Transport osiołkowo-
konny. Od drewna na opał po susz tytoniowy.
Kobiety w kolorowych szatach, dzielnie w cieniu
drzew przekładających liście tytoniu. Trafiamy
do Ribova, dużej wsi i sklepo-kawiarni obok
meczetu w którym sprzedaje gastarbajter z wielu
krajów europejskich. Żeby było śmieszniej, mówi
do nas po czesku (długo pracował w Czechach).
Bardzo ciekawe i przyjemne spotkanie. Jemu
bardzo się podobał nasz sposób podróżowania.
W końcu miał okazję zobaczyć to w Czechach.
Na drogę dostajemy po batonie ponoć
najlepszym w Bułgarii. Był pyszny.

Przed Dospatem czeka nas jeszcze epoka
kamienia łupanego. Dosłownie. Mężczyźni
siedzą przy drodze i łupią kamienie, które
później układane są na palety i wywożone dalej,
albo sprzedawane na miejscu. Czujemy się jak w
drodze na Golgotę. Upał, a tu ciągle łupią. Albo
śpią w cieniu płacht. Wokół bardzo sucho widać,
że długo nie padało. Wszystko to naraz potęguje
efekt skwaru. W Dospacie uzupełniamy zapasy i
przez Borino kierujemy się na Plovdiv. Dużo
podjazdów, dużo przepięknych widoków. W
końcu to Rodopy. Mnóstwo pastwisk, owiec.
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Najbardziej zapamiętujemy dźwięki
instrumentów pasterskich i ogniska które
widzimy nocą. Im bliżej Krichima tym bardziej
suche parowy. Jest susza, nie da się ukryć. Po
drodze do Plovdiva pożary, większe i mniejsze
potęgują upał.

Plovdiv. Miasto 3 wzgórz. Znajdujemy hostel.
I zwiedzamy … przez 5 dni czekając na autobus
do Brna. Plovdiv to miasto o ciekawej historii.
Założyli je Trakowie. Później zdobył je
Aleksander Wielki i Rzymianie. Po czasach
starożytnych pozostały w Plovdivie liczne ruiny
– twierdza, forum i rzymski stadion. Na tym
stadionie mieliśmy okazję obejrzeć, w niedzielny
poranek, niesamowity występ bułgarskiego
zespołu ludowego. Takie polskie „Mazowsze”.
Generalnie bułgarska muzyka jest jedyna w
swoim rodzaju. Rytmy i instrumenty mają swoje
korzenie na wschodzie, w Indiach. W połączeniu
ze słowiańska żywiołowością, powstał
niesamowity efekt. Instrumenty muzyczne
można podziwiać również w muzeum
etnograficznym. Można tam zobaczyć takie
instrumenty jak: gajdę, kawał, gadułkę, swirkę
czy dwojankę.

Plovdiv to także liczne cerkwie i meczety,
które warto odwiedzić. Ale prawdziwe oblicze
miasta kształtują domy, które powstały w okresie
odrodzenia narodowego w XIX w. Obecnie

znajdują się tam liczne muzea. Domki te
budowano w ten sposób, że na kamiennej
podmurówce znajduje się szersza, drewniana
góra. Tworzą one klimat starego miasta w
połączeniu z wąskimi, pnącymi się w górę
uliczkami, wybrukowanymi olbrzymich
rozmiarów kocimi łbami. Przy uliczkach tych
znajduje się wiele sklepów ze starzyzną w
których można pomyszkować w poszukiwaniu
prawdziwych skarbów.

Te ostatnie dni w Bułgarii, to czas zwiedzania,
odpoczynku i poznawania ciekawych ludzi ze
wszystkich stron świata, którzy tak jak my
postanowili zatrzymać się w Hostelu w Plovdivie.
Poznajemy Anglików, Irlandczyków,
Amerykanów, przybyszów z Singapuru, a
najmilej wspominamy pewnego Szweda,
któremu tak spodobał się Plovdiv, że postanowił
w nim zamieszkać na stałe.

Ostatniego dnia pakujemy się do autobusu
bułgarskiej firmy, która w odróżnieniu od
polskiego Sindbada, zgodziła się nas zabrać z
rowerami i ruszamy do domu.

Żegnaj Bułgario! Jeszcze tu wrócimy.
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Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby wsiąść na
rower i pojechać przed siebie. Bez względu na

pogodę, bez względu na politykę. Żeby pojeździć
po świecie i podziwiać piękno naszego świata i
jego Stwórcę.

W tym roku postanowiłem połączyć
wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem
zabytków i górską wspinaczką. W ten sposób
zrodziła się wyprawa dookoła Alp przez Włochy
i Francję, której kulminacyjnym momentem było

przejechanie najwyższą drogą w Europie, czyli
zdobycie Col de la Bonette (2802 m npm.)

Krok 1. Z rowerem w pociągach do Italii.

Z racji ograniczonego urlopu pierwszy
odcinek do granicy włoskiej muszę pokonać w
pociągach. Wybieram trasę przez Słowację,
Węgry i Słowenię. Przed północą wyruszam z
domu w Zakopanem i jadę w kierunku granicy
słowackiej. Przede mną 30-kilometrowy odcinek

xxmmkk
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drogi na stację kolejową w miejscowości Trstená.
Po przyjeździe na miejsce w środku nocy
rozkładam karimatę obok budki zawiadowcy i
układam się do snu na kilka godzin.

Jest jeszcze ciemno, gdy ładuję się z rowerem
do vlaka. To pierwszy z wielu pociągów, którymi
będę jechał przez najbliższe dwa dni. Po
przesiadkach na stacjach Kraľovany i Bratysława
docieram do Komárna na granicy węgierskiej. Po
wyjściu z pociągu uderza mnie fala gorąca. Jest

sporo ponad 30 st, ale nie ma się co dziwić, jest
przecież koniec czerwca. Przejeżdżam graniczny
Dunaj i w Komárom wsiadam do węgierskiego
klimatyzowanego pociągu. Węgierski odcinek
pokonuję w 4 pociągach, przesiadając się w Győr,
Celldömölk i Zalaegerszeg. Po zmroku
dojeżdżam do Őriszentpéter, a następnie jadę 10
km do granicy słoweńskiej. Koło stacji Hodoš
kładę się na polu i zasypiam na kilka godzin. Tak
mija pierwszy dzień wyprawy, spędzony w 7
pociągach. Ze smutkiem stwierdzam, że podróż
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z rowerem w pociągach słowackich i węgierskich
jest o wiele przyjemniejsza i mniej problemowa,
niż w składach należących do wszelakich spółek
PKP. Czy to się kiedyś zmieni?

Noc mija spokojnie i nawet dobrze mi się śpi
na polu. W nocy tylko raz budzi mnie jeż fukając
głośno nad głową. Wstaję o 4:00 i pakuję się do
słoweńskiego pociągu. Po ostatniej przesiadce w
Ljubljanie dojeżdżam do stacji Sežana.

Krok 2. Na dwóch kółkach po włoskich
cyklostradach.

Po zakupach i ruszam ładną, nową drogą
rowerową do granicy włoskiej. Po krótkim
podjeździe zaczyna się ostry zjazd do Triestu.
Robię małą rundkę po pięknym mieście,
oglądając zabytki i ruszam do Akwilei. Wiatr
wieje w plecy, dobrze się podjeżdża, jest 35
stopni, ale to nie problem. Do Akwilei jadę pod
wiatr nową drogą dla rowerów. Zwiedzam
bazylikę z wielką mozaiką (największa
zachowana mozaika wczesnochrześcijańska) i
rozmawiam z grupą miłych Francuzów. Jadę
dalej do Cervignano ładną drogą dla rowerów, na
której mogę się rozpędzić. W miasteczku
wsiadam w pociąg Regionale Veloc i jadę do
Wenecji. Wenecja nie nadaje się do zwiedzania
na dwóch kółkach, więc prosto ze stacji jadę na
camping Fusino. Podczas całej wyprawy planuję
na zmianę noclegi na dziko i na campingach.
Tym razem mam ochotę na bardziej
cywilizowane warunki i ciepły prysznic.

Kolejnego dnia pierwsza część trasy prowadzi
ruchliwą drogą. Mija mnie tir za tirem i nie
jedzie się zbyt przyjemnie. Mam na bagażniku
polską flagę i pozdrawiają mnie kierowcy-
rodacy. Jest gorąco i bezwietrznie, smaruję się
kremem w ochronie przed słońcem. Przed
Chioggią zjeżdżam na boczną drogę. Wieje
mocny wiatr w twarz i zwalniam z 22 do 15
km/h. Po 50 km jazdy jest pierwszy supermarket,
w którym robię zakupy, a po kolejnych 25 km
znajduję zacienione miejsce na odpoczynek
obiadowy. Nie wiem, ile jest stopni, ale żar leje
się z nieba. Przez cały dzień droga jest płaska i
powoli robi się monotonna. Po 120 km
zaczynam szukać miejsca na nocleg. Nie jestem

nawet bardzo zmęczony, ale po prostu znudzony
jazdą. Marzy mi się kąpiel w ciepłym Adriatyku.
Ciężko znaleźć dziki biwak, więc decyduję się na
spanie na campingu w Casalborsetti, tym
bardziej, że nie jest drogo. Po kolacji pierwszy
raz wchodzę do morza. Woda jest rzeczywiście
cieplutka. Wieczorem nie mogę zasnąć, bo
szalony włoski DJ prowadzi zabawę dla dzieci.
Trochę się dziwię, że po pierwszym dniu
poważnej jazdy nie czuję się zmęczony, nie bolą
mnie ani mięśnie, ani kolana. Oby tak dalej.

Kolejnego ranka przed wyjazdem wchodzę
najpierw do wody. Jazda wzdłuż wybrzeża wiąże
się z takimi miłymi chwilami na każde żądanie.
Dość wcześnie docieram do Rawenny, ale słońce
już mocno grzeje. Zwiedzam
starochrześcijańskie budowle. Jestem pod
wrażeniem niezwykłych świątyń i przede
wszystkim pięknych mozaik. Dawno chciałem
zwiedzić to miasto i jego bizantyjskie zabytki.

Wyjeżdżam z miasta ok. 15:00. Kończy się
płaski etap wyprawy. Przede mną podjazd na
ponad 900 m. Ciekawe, dokąd dziś dojadę?
Nastawiam się, że będę jechać nocą, bo mam
dobre oświetlenie z przodu i z tyłu. Wieje w
twarz i jest ponad 35 st. W Forli robię ostatnie
zakupy, a podjazd robi się bardziej stromy. Jadę
powoli, żeby się nie męczyć i co 10 km robię
krótkie postoje. Na wieczór wiatr nie słabnie,
lecz przeciwnie, zaczyna wiać coraz mocniej.
Robi się całkiem ciemno, ale jadę dalej pod górę.
Na wysokości 620 m zaczynam szukać miejsca
na nocleg. Po lewej stronie drogi widzę stromą
ścieżkę prowadzącą w dół do strumyka. Kładę
rower na ziemię i sam rzucam się do śpiwora.
Niebo jest bezchmurne, a noc ciepła, więc nie
rozkładam namiotu. Na początku ciężko mi się
ułożyć, bo zsuwam się w dół. Po kilku próbach
znajduję optymalną pozycję do spania i
odpływam na 5 godzin. W nocy budzę się kilka
razy, bo wiatr mocno, ale nie jest zimno.

Po nocy na zboczu wstaję o 5:40, gdy jest już
widno. Po kilkuset metrach zatrzymuję się przy
źródełku i jem porządne śniadanie z gorącą
kawą. Rozpoczynam podjazd na przełęcz
Muraglione, na wysokość 907 m. Droga wije się
serpentynami w lesie. Dobrze, że przed
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wyjazdem zmieniłem korbę na mniejszą (z 32
zębów na 22). To był strzał w 10, szczególnie
mając w perspektywie Alpy wyższe o prawie 2
tysiące metrów od tej przełęczy.
Niespodziewanie szybko jestem na szczycie.
Robię zdjęcia, ubieram się w kurtkę, buty,
ocieplacze na kolana i rozpoczynam jazdę w dół.
Ale piękny zjazd - szybki, stromy i kręty! Po
kilku kilometrach droga się wypłaszcza i robi się
cieplej. W miasteczku Rufina po 35 km
zatrzymuję się na solidne drugie śniadanie. Do
przedmieść Florencji mam jeszcze 20 km.

Po górach i dolinach dojeżdżam do kolebki i
perły renesansu. Ale cudo! Florencja to kolejne
miasto, które od dawna chciałem zobaczyć. Z
daleka widać kopułę duomo. Przez kilka godzin
zwiedzam najważniejsze zabytki, przeciskając się
z rowerem przez tłumy turystów z całego świata.
Po południu jem obiad, wsiadam do pociągu na
stacji Santa Maria Novella i jadę do Pizy.

W Pizie spędzam tylko chwilę, oglądając
oczywiście katedrę, baptysterium i krzywą wieżę.

Jest rzeczywiście niezwykła. Z Pizy jadę dalej
pociągiem na wybrzeże liguryjskie. W mieście La
Spezia mam kwadrans na przesiadkę, ale zdążam
zrobić szybkie zakupy w centrum handlowym i
w ostatniej chwili wskakuję z rowerem do
pociągu. Dojeżdżam do Levanto i nocuję, tym
razem na campingu.

Kolejnego dnia od rana czeka mnie rowerowa
atrakcja. Jadę wzdłuż wybrzeża piękną drogą dla
rowerów wytyczoną na trasie nieczynnej linii
kolejowej. Trasa jest bardzo widokowa i
przeplatana tunelami. Co chwilę zatrzymuję się,
by popatrzeć na spokojne morze. Po 8 km
dojeżdżam do Framury. Tu droga dla rowerów
kończy się, zjeżdżam windą na poziom morza,
przechodzę pod torami kolejowymi i
rozpoczynam wspinaczkę na ponad 600 m. Jest
słonecznie, ale nie upalnie, a do tego jadę w
cieniu. Powoli zdobywam górę. Za miasteczkiem
rozpoczyna się las, więc jedzie się bardzo
przyjemnie. Ze szczytu rozciągają się piękne
widoki z każdej strony. Słońce zachodzi za
chmury, wieje wiatr i robi się pogoda idealna do
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jazdy. Po obiedzie czeka na mnie deser w postaci
zjazdu z 600 m do poziomu morza. Ruch
samochodowy jest coraz większy. No tak, to
wakacyjny weekend. Po południu dojeżdżam do
Chiavari, gdzie zaplanowałem nocleg. Camping
jest przy samym morzu i pewnie z tego powodu
zatłoczony, ale znajduję jeszcze kawałek wolnej
ziemi. Miejsce jest słabe i trochę żałuję, że się tu
zatrzymałem. Jutro na pewno będę spał na dziko,
może nawet na plaży.

Kolejny dzień rozpoczynam od ostrego
podjazdu na 200 m, dalej są dwa tunele i zjazd
do Rapallo. Następna góra jest jeszcze wyższa, ale
pocieszam się, że to ostatnie takie wzniesienie
tego dnia. Ze szczytu rozpościera się piękny
widok. Robię więc odpoczynek, a potem
zjeżdżam do Genui. Kilka godzin zwiedzam
miasto, które jest zaskakująco bezludne. Może
dlatego, że jest niedziela i mieszkańcy wyjechali
na weekend? Genua to duże miasto, rozciągnięte
wzdłuż wybrzeża na wiele kilometrów. W takich
warunkach tempo jest wolne, bo co chwilę
zatrzymuję się na światłach. Przez kilka

kilometrów jadę drogą dla rowerów na trasie
starej linii kolejowej. Oczywiście są tunele i
piękne widoki. Wieczorem zatrzymuję się jeszcze
na krótką kąpiel w ciepłym morzu. Zgodnie z
planem dojeżdżam do Savony, jem kolację nad
morzem, a gdy zapada zmierzch szukam
spokojnego miejsca na nocleg. Ulice są puste, bo
Włosi grają mecz na Euro. Kładę się spać w
korycie wyschniętej rzeki. Noc jest ciepła, nawet
nie wchodzę do śpiwora. Późnym wieczorem
budzą mnie krzyki, wystrzały fajerwerków i
klaksony. Czyli Italia wygrała.

Budzę się o 5:00 i wracam do centrum
Savony, jem śniadanie w parku przy stole i
ruszam wzdłuż wybrzeża. Szybko połykam
kolejne kilometry ze średnią 20 km/h. Droga jest
piękna – znów na szlaku nieczynnej linii
kolejowej, wykuta w skale, z galeriami i tunelami.
Chmury rozchodzą się powoli i zaczyna grzać.
W południe mam już przejechane 70 km i
docieram do Imperii. Jadę kawałek drogą
rowerową wzdłuż wybrzeża, wiatr wieje prosto w
plecy i rozpędzam się prawie do 30 km/h bez
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wysiłku. W Imperii kąpię się w ciepłym morzu.
Plaża jest piaszczysta, woda lazurowa, a morze
lekko wzburzone. Odbijam na północ, bo dziś
zatrzymuję się u mojego kolegi don Tomaso,
który mieszka w górach. Spotykamy się w
Dolcedo. Tam zostawiam rower i po pysznym
obiedzie z włoską rodziną, już bez roweru,
jedziemy w góry do Tavole, gdzie Tomasz
mieszka. Dziś śpię pod dachem. Jest okazja, żeby
zrobić pranie i naładować baterie. Wieczorem
robimy wycieczkę samochodem po okolicznych
miasteczkach. W każdym z nich można spotkać
zabytki sprzed wielu wieków i inne atrakcje.
Najbardziej urzeka mnie Valloria - miasto
pomalowanych drzwi. Raz do roku przyjeżdżają
tam malarze z całego świata i w ramach
niezwykłego pleneru tworzą prawdziwe dzieła
sztuki na drzwiach do domów.

Rano jeszcze zwiedzam Dolcedo i okoliczne
miasteczka. Na uwagę zasługuje most
wybudowany przez rycerzy maltańskich w XIII
w. Wchodzę na kościelną wieżę i podziwiam
okolicę z góry. Po pół dnia takiego odpoczynku i
zjedzeniu obiadu u włoskiej rodziny ruszam
dalej. Dziś wieczorem ma dołączyć do mnie
towarzysz podróży – Marek, który przyjedzie z
Polski autem. Nie śpieszy mi się, mogę jechać
wolnym tempem. Za Imperią rozpoczyna się 25-
kilometrowa cyklostrada do San Remo
poprowadzona trasą starej kolei. Po drodze jest
kilka tuneli rowerowych, z których najdłuższy
ma 1500 m. Trasa przelatuje przez San Remo
wzdłuż wybrzeża. Zbliżam się do granicy
francuskiej, gdzie mam się spotkać z ekipą z
Polski. W Ventimiglii po 50 km robię długi
postój w parku, zjadam podwieczorek i kąpię się
w morzu. Roślinność jest już typowo
śródziemnomorska z palmami i takimi
podobnymi. O 20:00 przyjeżdżają oczekiwani
turyści. Jedziemy na camping do Menton, po
stronie francuskiej. Trzeba wspiąć się na górę
ponad 100 m. W recepcji nie ma już nikogo, więc
sami znajdujemy sobie miejsce i rozbijamy się.
Na kolację jemy gorące przysmaki prosto z Polski
i długo gadamy wymieniając wrażenia.

Krok 3. Znad morza w góry bardzo wysokie na
ziemi francuskiej (i szwajcarskiej) .

Po śniadaniu pakujemy się i zjeżdżamy na
plażę. Kąpiemy się w ciepłym morzu i opalamy.
Ruszamy dopiero po 13:00. Po drodze
zajeżdżamy do Monako, robimy kilka zdjęć i
kierujemy się do Nicei. Jest bardzo gorąco, a
droga, choć wzdłuż wybrzeża, jest bardzo
górzysta. W Nicei robimy zakupy na zapas i
skręcamy na północ w kierunku Alp. Przez 2 dni
będziemy wspinać się na najwyższą przejazdową
drogę w Europie – Col de la Bonette, na
wysokość 2802 m. npm. Przed wyjazdem z
miasta spotykamy zaczepia nas miły Anglik
Fabian. Pyta o naszą wyprawę, skąd i dokąd
jedziemy i z podziwem wyraża się o narodzie
polskim (You are crazy!) . Po wjechaniu na
odludne rejony na wysokości 228 m. znajdujemy
w lesie świetne miejsce noclegowe na skalnej
półce z dala od głównej drogi.

Kolejny dzień jedziemy cały czas pod górę. Na
szczęście podjazd jest łagodny, a widoki
przepiękne. W St-Sauver-sur-Tinée
odpoczywamy, jemy II śniadanie i nabieramy
wody na dalszą drogę. Podjeżdżamy kolejne
metry npm. – 500, 600, 700, 800... Dokoła
rozpościerają się piękne widoki, na niebie
chmury lekko zakrywają słońce, a wiatr wieje w
plecy. W miasteczku Isola robimy przerwę
obiadową w parku. Jest stół, a nawet WC.
Dobrze, że nie ma upału. Troszkę przeraża nas
myśl, że przed nami jeszcze 2000 m. podjazdów.
W Saint-Étienne-de-Tinée, ostatnim miasteczku
przed szczytem, nabieramy dużo wody na zapas.
Podjazd robi się bardziej stromy, ale pogoda w
dalszym ciągu jest bardzo sprzyjająca. Jesteśmy w
górach, więc sytuacja szybko się zmienia. Po
podjechaniu 250 m, na wysokości 1700 nagle
zbierają się ciemne chmury burzowe, rozlegają
się grzmoty i zaczyna padać mocny deszcz.
Chowamy się pod drzewem. Na szczęście burza
przechodzi obok, a na nas pada tylko kilka
wielkich kropel deszczu. Im wyżej podjeżdżamy,
tym droga jest bardziej stroma, a tempo jazdy
wolniejsze. Robimy odpoczynki po podjechaniu
kolejnych 100 m. do góry, potem już co 50 m.
Ale cały czas do góry. Tak zdobywamy magiczną
granicę 2000 m. npm. Jest już późno i trzeba
szukać noclegu. Postanawiamy poszukać
schronienia w ruinach koszar Camp des
Fourches na wysokości 2291 m. Jest ciężko, ale



245

przecudne widoki alpejskie rekompensują cały
trud. Od czasu do czasu mija nas samochód.
Poza tym pustka i cisza. Mamy wielkie szczęście,
bo chmury się rozeszły i nad nami czyste niebo.
Nie ma też wiatru i jest ciepło, jak na górskie
warunki, choć kurtkę trzeba założyć.
Dojeżdżamy do koszar i znajdujemy jeden
zadaszony domek, gdzie spędzimy noc. Po Mszy
św. odprawionej w bajecznej scenerii stoję
jeszcze długo przed obozem, podziwiając
nieziemskie krajobrazy. Już nie mogę się
doczekać jutrzejszego wjazdu na szczyt. Zostało
nam tylko 500 m. podjazdu.

Po nocy w koszarach wstajemy o 6:00, jemy
śniadanie i wyjeżdżamy o 7:15. Powoli
zdobywamy przełęcz. Widoki zapierają dech w
piersiach. Niebo jest błękitne, nie ma wiatru,
jedzie się przyjemnie. Po obu stronach drogi
pojawiają się stada świstaków, które nie płoszą
się na nasz widok. Ostatnie 100 m. jest bardzo
strome i musimy pchać rowery pod górę. Po
drodze zatrzymujemy się jeszcze, by zrobić
zdjęcia na tle wielkich połaci śniegu. Powoli

dociera do nas, że się udało! Zdobyliśmy Col de
La Bonette, najwyższą drogę przejazdową w
Europie! Wjechaliśmy rowerami z bagażem na
2802 m. npm. Mimo wczesnej pory na szczycie
jest już kilku turystów, którzy głośno wyrażają
swój podziw dla naszego wyczynu. Po zrobieniu
zdjęć przy głazie-pomniku zostawiamy rowery
na drodze i wchodzimy na punkt widokowy na
szczycie (2862 m. npm). Jestem wyżej niż
najwyższe szczyty tatrzańskie i do tego
wjechałem tu rowerem. Niesamowite! Chwila
jest tak niezwykła, że chciałoby się zostać w tym
miejscu jak najdłużej.

Wreszcie zbieramy się jednak do zjazdu. Choć
słońce już mocno świeci, zakładam kurtkę
przeciwwiatrową i ocieplacze na kolana. Przed
nami szaleńcza droga w dół. Czuję lekki dreszcz
emocji. Wszak dokładnie w tym miejscu w 2008
r. podczas etapu Tour de France kolarz
południowoafrykański Augustin nie wyrobił się
na zakręcie i spadł w przepaść razem z rowerem.
Na szczęście bez żadnych poważnych obrażeń.
Widziałem to na żywo w Eurosporcie. Trzymając
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więc dłonie na klamkach hamulcowych ruszamy
w dół. Prędkość błyskawicznie dochodzi do 50
km/h. Niestety na wysokości 2585 m. npm. nie
udaje mi się wyrobić na ostrym zakręcie 180 st.
Wylatuję z drogi i wpadam na kamieniste
pobocze. Upadek, wywrotka, leżę w pyle drogi.
Na szczęście rower jest cały i ja czuję, że jestem
cały. Wsiadam z powrotem i zjeżdżam dalej, tym
razem już zwalniając przed każdym zakrętem. Po
zjechaniu ponad 100 m. zauważam, że zgubiłem
GPS-a podczas wywrotki. Zatrzymuję się i

dostrzegam też, że muszę opatrzyć sobie kolano,
które jest lekko otarte i krwawi. Zdejmuję sakwy
i wracam 100 m. do góry po sprzęt. Znajduję bez
problemu na poboczu. Oczywiście działa bez
szwanku. Po takiej dłuższej chwili od wypadku
zaczynam odczuwać ból kolana i ręki. Jednak
mocno się potłukłem, ale nie przeszkadza to w
jeździe, tym bardziej, że przez najbliższe
kilkadziesiąt kilometrów w dół nie muszę w
ogóle pedałować. Cały czas jadąc o wiele
ostrożniej, niż na początku drogi, docieramy do
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miasteczka Jausiers. Droga prowadzi dalej w dół,
ale o wiele łagodniej. Świeci słońce, ale wieje
mocny wiatr w twarz, więc nawet nie czujemy
spadku i musimy mocno pedałować, żeby
utrzymać szybkie tempo. W Barcelonnette
zatrzymujemy się na zakupy, a po kolejnych 7
km. robimy postój obiadowy. Po takich
przeżyciach raczymy się gorącym francuskim
przysmakiem z puszki. To nie koniec pięknych
widoków na dziś. Dojeżdżamy do turkusowego
jeziora Lac de Serre-Ponçon Zanim będziemy

podziwiać ten cud przyrody, musimy wspiąć się
200 m. Wszystkie trudy tego podjazdu
rekompensuje bajeczny widok jeziora i okolic.
Jedziemy wzdłuż jeziora, a potem wzdłuż rzeki
La Durance. Po dwóch nocach na dziko
będziemy dziś szukać campingu. Znajdujemy
nocleg w Curbans, po 13 km. Miejsce jest bardzo
miłe, a do tego właściciel zaprasza nas do
skorzystania z basenu! Oczywiście nie
odmawiamy. Po takim niezwykłym dniu
przydaje się relaks w wodzie.
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Po ciężkich dniach w wysokich Alpach śpimy
długo i wyjeżdżamy dopiero o 9:15. Najpierw
jedziemy z wiatrem w dół. Ale po kilku
kilometrach rozpoczyna się podjazd z 580 na
928 m. Na szczęście droga biegnie w lesie i upał
nas nie męczy. Po zjeździe do Serres skręcamy w
lewo na Nyons i wspinamy się znów na przełęcz
837 m., by później cieszyć się jazdą w dół. Droga
jest bardzo urokliwa, prowadzi przez
niezamieszkałe tereny. Dalej jedziemy wzdłuż
rzeki Eygues. Przez cały dzień towarzyszą nam
piękne krajobrazy – fantazyjne góry i skały oraz
dużo leśnych obszarów. Po zakupach
zatrzymujemy się na przydrożnym parkingu i
gotujemy obiad z puszki. Jest upalnie, więc
robimy dłuższą przerwę na leżakowanie. Potem
wchodzę do rzeczki, żeby ochłodzić sobie nogi i
okazuje się, że woda jest bardzo ciepła.
Znajdujemy kąpielisko między skałami i
pływamy jak w basenie. Woda jest w tym miejscu
głęboka na 2 metry. Po wspaniałej kąpieli
zjeżdżamy do Nyons. Robimy przerwę na posiłek
i dalej bocznymi drogami udajemy się w
kierunku doliny Rodanu. Po 21 :00 szukamy

miejsca na nocleg. Znajdujemy kawałek łąki w
dole, poza widokiem z drogi nad strumykiem. Po
zapadnięciu zmroku słyszymy w zaroślach
zwierzęta, pewnie sarny. W nocy okazuje się, że
to jednak dziki, ale nie podchodzą do namiotów,
tylko kręcą się przy strumyku.

W nocy mocno wieje, podobnie nad ranem.
Wyjeżdżamy wcześnie rano i szukamy cichego
miejsca na śniadanie. Po krótkim podjeździe
jedziemy ostro w dół do Montelimar. Zaczynamy
długi kawałek trasy w górę Rodanu. Wieje
mocny wiatr, zbierają się chmury i robi się
zimno. Na płaskim terenie ledwo osiągamy 20
km/h. Zaczyna padać. Pierwszy deszcz od dwóch
tygodni, nie licząc kilku kropel burzy, która
przeszła bokiem w Alpach. Zatrzymujemy się na
przystanku, żeby przeczekać opady. Przestaje
padać i jedziemy dalej. Przejeżdżamy na drugą
stronę rzeki i w Le Pouzin zatrzymujemy się w
parku na posiłek. Jedziemy dalej do Valence, a
wiatr nie przestaje nam przeszkadzać. Podczas
przerwy na obiad w McDonaldsie zaczyna
okropnie lać. Siedzimy prawie 2 godziny, licząc
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na poprawę pogody. Wydaje się, że pada mniej,
więc ruszamy. Co chwilę robimy odpoczynki
wysuszające na przystankach. W Tain-
L’Hermitage znowu leje jak z cebra i musimy się
zatrzymać na środku ulicy pod sklepową
markizą. Jest już późne popołudnie, więc
podejmujemy decyzję – nie będziemy się tak
męczyć, ale zatrzymujemy się na nocleg na
miejskim campingu. W ulewnym deszczu
rozbijamy namioty, jemy kolację i idziemy spać.
Mój namiot jest suchy, ale Marek niestety tę noc
spędzi w warunkach mokrych.

Całą noc leje i nad ranem nie przestaje.
Czekamy na zmianę pogody. O 10:30
postanawiamy podjechać do Lyonu pociągiem.
W deszczu jedziemy na stację kolejową i
pakujemy się do pociągu TER. Jest dużo ludzi,
ale znajdujemy dwa wolne siedzenia i miejsce na
rowery. W Lyonie już tylko mży. Zwiedzamy
miasto, wjeżdżamy z trudem na wzgórze bazyliki
Fourvière, objeżdżamy stary Lyon i jemy obiad w
olbrzymim Parc de la Tête D’Or. Opuszczamy
Lyon i gnamy do Ars, miasta świętego

Proboszcza Jana Marii Vianney’a. Wieczorem na
campingu spotykamy się z moimi przyjaciółmi,
którzy wracają właśnie z Taizé i jadą na noc do
Genewy. Jemy wspólną kolację i długo gadamy
wymieniając wrażenia.

W nocy jest zimno, a namiot nad ranem jest
cały w rosie. Najpierw zwiedzamy więc dom św.
Jana Marii Vianney’a i wracamy na śniadanie.
Wychodzi słońce, dzięki czemu namiot szybko
robi się suchy. Pakujemy się i wyjeżdżamy z
campingu. Kupujemy pamiątki przy bazylice,
robimy zdjęcia i spotykamy bardzo miłe starsze
małżeństwo z Nowej Zelandii. Pierwszy odcinek
drogi jest płaski i szybki. Bez zatrzymywania się
przejeżdżamy 45 km. W Bourg-En-Bresse
robimy zakupy i jemy obiad w parku przy stole.
Po krótkim leżakowaniu ruszamy, bo zbliża się
już 16:00, a przed nami jeszcze kawał drogi. Po
kilku kilometrach za miastem zaczyna się
podjazd. Najpierw dwie małe górki, a potem
trzecia najwyższa. Po górach zjazd do doliny
rzeki L’Ain. Wokół nas rozciągają się przepiękne
widoki. Nad rzeczką jemy podwieczorek i
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jedziemy dalej wzdłuż jeziora Lac de Coiselet. Za
jeziorem zmieniamy rzekę i jedziemy doliną La
Bienne. W Vaux-Lès-Saint-Claude planowaliśmy
nocleg na campingu pod górującą romańską
kapliczką na szczycie skały, ale postanawiamy
dziś spać na dziko i jedziemy dalej. Dzień jest
długi, więc możemy jeszcze machnąć kilka
kilometrów. Odbijamy na północ i jedziemy pod
górę. W okolicy wioski Ravilloles znajdujemy
dobre miejsce na obóz. Rozbijamy się na łące
pod lasem, w miejscu gdzie dostrzegamy sarny.
Księżyc w pełni oświetla polanę i w jego blasku
jemy kolację, wsłuchując się w odległy dźwięk
krowich dzwonków. Jesteśmy na wysokości
ponad 600 m. npm. W nocy podchodzą do nas
zwierzęta (sarny?), ale nie zaglądają do
namiotów.

Po zbudzeniu się o 6:00 wyjeżdżamy o 7:20.
Jest chłodno, więc dobrze nam robi na początek
dnia podjazd na 900 m. npm. Jesteśmy w Jurze
francuskiej i przez cały dzień towarzyszą nam
piękne górskie krajobrazy, urocze wioski, krowy
na łące, strumyki i jeziorka. W środku dnia
robimy dłuższy odpoczynek obiadowy nad jez.
Lac Saint-Point. Po posiłku śpimy prawie 2
godziny w cieniu za przystankiem autobusowym.
Dalej jedziemy wzdłuż rzeki Le Doubs, która
płynie pięknym przełomem między skałami.
Nawiedzamy kaplicę w jaskini – cud świata.
Przed 18:00 jesteśmy w Morteau, gdzie
planowaliśmy nocleg. Robimy zakupy na kolację
i kolejny dzień i rozbijamy się na campingu.
Zdążamy tuż przed burzą, ciesząc się, że nie
pojechaliśmy dalej. Po burzy podziwiamy pełną
podwójną tęczę. Jutro już ostatni dzień rowerowy
i odwiedziny Szwajcarii.

Wyjeżdżamy o 9:30. Jest zimno i pochmurno.
Po 5 km zaczyna się podjazd i można się
rozgrzać. Przez dwa tunele wjeżdżamy do
Szwajcarii. Przejeżdżamy Le Locle i bardzo ładne
miasto La Chaux-de-Fonds. Jesteśmy na Jurze
szwajcarskiej, więc po chwili czeka nas podjazd
na 1070 m. Robimy przerwę na drugie śniadanie.
Wychodzi słońce i trzeba się posmarować
kremem. Jedziemy trasą, na której za 3 dni będą
się ścigać uczestnicy Tour de France. Za Saint-
Brais skręcamy na szlak rowerowy nr 7. Na
szczycie jemy obiad na ciepło przy stole. Po

przerwie obiadowej raduje nas długi, prosty i
szybki zjazd, na którym osiągamy prędkość
ponad 60 km/h. Po minięciu autostrady mamy
niestety stromy podjazd na przełęcz de la Croix.
Podjazd jest ostry i robimy odpoczynki po
podjechaniu każdych 100 m. Za szczytem jest już
miła droga w dół z kilkoma lekkimi podjazdami.
Po krótkim pobycie w Szwajcarii wjeżdżamy
znów do Francji. Po 95 km robimy ostatni
dłuższy odpoczynek. Ostatnie 30 km to droga
praktycznie cały czas w dół ze średnią prędkością
ok. 30 km/h. Nocujemy w Huningue na
campingu tuż nad Renem. W oddali słychać
barki płynące na rzece, a z bliska rozkrzyczaną
francuską młodzież. Tuż po rozbiciu namiotów
przychodzi krótka burza, ale mamy już
bezpieczne schronienie. W nocy około 1 :00
przychodzi kolejna burza z piorunami. Leżąc w
namiocie pod drzewem, mam wrażenie, że
piorun zaraz trafi we mnie. Na szczęście tak się
nie stało. Większym szczęściarzem okazuje się
Marek, który w nocy w ogóle się nie obudził.
Rano był tylko zdziwiony, dlaczego jego głowa
leży w kałuży? Przed świtem przychodzi
następna ulewa i nad ranem jeszcze jedna.

Krok 4. Kolejowy powrót przez Niemcy i
Polskę.

W deszczu zwijamy namioty na mokro i
jedziemy kładką przed Ren do Niemiec na
dworzec w Weil am Rhein. Kupuję bilet Quer-
durchs-Land-Ticket w automacie i jedziemy
jedną stację do Basel. Siedzimy na dworcu,
czekamy na pociąg do Ulm, a nasze rzeczy się
suszą. Kwadrans przed odjazdem wnosimy
rowery na peron i dziwimy się, że peron jest
pusty, a pociągu nie ma, choć wyświetla się na
tablicy. Może rozwiązaniem tej zagadki jest napis
w języku niemieckim, który przesuwa się na
pasku. Marek, który w liceum uczy się
niemieckiego nie jest w stanie przetłumaczyć tej
informacji. Ja, choć nigdy nie uczyłem się języka
naszych zachodnich sąsiadów, rozumiem słowo
"heute" i wzbudza to we mnie niepokój. Udaję się
do okienka informacji i dowiaduję się, że skład
do Ulm, drugi z planowanych sześciu pociągów
niemieckich, dziś nie jeździ. Miła pani nie
znajduje żadnego połączenia do Görlitz, ani też
do Drezna. Dziś uda nam się dojechać tylko do



251

Lipska i to aż siedmioma pociągami z
przesiadkami w Offenburgu, Karlsruhe,
Mannheim, Frankfurcie, Kassel i Halle. W
Lipsku jemy kolację na gorąco w parku, a potem
kładziemy się w krzakach do snu na kilka godzin.

Budzimy się o 4:00 i szybko zbieramy, bo po
drugiej stronie ulicy blisko nas słychać głośną
awanturę pijacką połączoną z mordobiciem. Za
chwile interweniuje policja, ale my już spokojnie
oddalamy się w kierunku dworca. Jedziemy do
Drezna. Tam jemy szybkie śniadanie i pakujemy
się do szynobusu do Wrocławia. Ale to nie jest
koniec naszych podróżniczych przygód. 12 km
przed granicą, na stacji Reichenbach opuszczamy
skład i wsiadamy do podstawionych na ulicy
dwóch autobusów przegubowych. Razem z
rowerami stajemy na kole w przegubie. Do
Görlitz kursuje komunikacja zastępcza, bo po
nocnej burzy zalane są pola i tory kolejowe. W
Görlitz wsiadamy znów do szynobusu i ruszamy,
ale mamy 40 minut opóźnienia. Po przesiadkach
we Wrocławiu i Krakowie dojeżdżamy do
Zakopanego. Ostatni odcinek ze stacji do domu
pokonuję z wielką radością i satysfakcją, że cała
wyprawa przebiegła szczęśliwie.

Pozostały niezapomniane wrażenia, wspomnienia,
zdjęcia, filmy i wielka radość w sercu. Choć od
zakończenia wyprawy minęło już kilka miesięcy,
za oknem biało od świeżego śniegu, ja wciąż mam
w pamięci chwile spędzone na dwóch kółkach.
Pamiętam wieczór wśród alpejskich szczytów,
przenikliwą ciszę i bajeczne widoki. Czuję
odświeżające morskie fale na Lazurowym
Wybrzeżu i gorące słońce, które szybko opala.
Słucham przyśpieszonego bicia mojego serca, gdy z
trudem podjeżdżam na kolejną przełęcz. W
ustach czuję smak gorącego ravioli z puszki i
świeżej bagietki prosto z piekarni. Podnoszę rękę i
pozdrawiam rowerzystów, którzy z uśmiechem na
ustach mnie mijają. Tak, minęło trochę czasu, ale
tego się nie zapomina.

I może właśnie o to chodzi?

ks. Michał Kiersnowski SAC (xmk)
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Nasamym początku tej krótkiej opowieści z
wypadu w Apeniny i jazdy po Toscani,

chciałbym gorąco podziękować Robertowi -
kierowcy ciężarówki, który zgodził się mnie zabrać
z Polski do Włoch razem z rowerem. Co prawda
jest to sposób o wiele dłuższy niż lot samolotem,
czy też dojazd osobówką, ale sam motyw drogi,
podróżowania oraz ciekawe rozmowy przez całą
drogę skutecznie zachęcają do takiego typu
wojaży. Dzięki Robert za transport i wyżywienie
podczas drogi, na prawdę byłem pod wrażeniem
dobrego serca i okazanej pomocy!

Z Polski wyruszyłem we wtorek o godzinie
20. Niestety tachograf pozwalał tylko na
dojechanie przez kilka godzin na Słowację, gdzie
na parkingu musieliśmy zrobić pauzę do rana.
Nocleg w kabinie ciężarówki jest całkiem
wygodny, dwa spore łóżka pozwalają na
komfortowe podróżowanie z pasażerem.

Droga przebiegała bez żadnych problemów.
Przez Węgry i Słowenię dotarliśmy przed granicę

z Włochami, gdzie ponownie trzeba było
zatrzymać się na pauzę. Warto wspomnieć o
przepysznym żurku, który kierowca ugotował w
kabinie. Ponadto dostałem słoik na pierwszy
dzień drogi, dzięki wielkie jeszcze raz !

Po wjechaniu do Włoch i sprawdzeniu
pogody, moje plany o Dolomitach legły niestety
w gruzach. Powyżej 1500 metrów cały czas padał
śnieg i była minusowa temperatura, poniżej
natomiast lał gęsty deszcz. Prognozy pogody nie
zapowiadały zmian, więc zupełnie bez sensu było
by pchanie się w taką pogodę - nic bym nie
zobaczył, zmarzłbym i zmoknął tylko.
Postanowiłem więc pojechać bardziej na
południe, w stronę Toscanii.

W czwartek około godziny 15 wysiadłem we
Florencji. Pożegnałem się z kierowcą, mając
jednocześnie kontakt telefoniczny, bowiem w
drugą stronę również miałem wracać w
ciężarówce. Ruszyłem na zwiedzanie Florencji,
miasto jak miasto, nie podobało mi się za bardzo,

vvaann
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wszędzie turyści. Uciekłem z niego ścieżką
rowerową wzdłuż rzeki Arno, która
wyprowadziła mnie po lekkim szuterku do Signy,
gdzie to powróciłem na asfalt. Jechało się
przyjemnie, ale wiał lekki wiatr w twarz. W Santa
Croce spotkałem się ponownie z kierowcą, który
był tam na rozładunku. Poratowany zostałem
pysznymi kotletami.

Chciałem dojechać jak najbliżej Pizy, ale co
chwilę się gubiłem, więc po chwili trzeba było
szukać noclegu. Udało się go znaleźć za dużym
wałem, przy wraku starego Range Rovera.
Dookoła tylko las i mały klimat grozy. Żurek i do
spania.

W nocy zaczęło mocno padać, przeszła nawet
burza, woda lecąca z wału zbierała się przy
namiocie i zaczęło mnie zalewać, 4 letni namiot
okazał się już nie taki szczelny. Poratowałem się
starymi szmatami upchanymi w dziury i leniwie
zasnąłem.

W nocy dostałem informację od kierowcy, ze
wraca do Polski w poniedziałek. Wyklarowały się
zatem moje plany i możliwości na ten krótki
wypad. Oznaczało to, że przede mną jeszcze 3
dni jazdy. Żeby jak najbardziej wykorzystać ten
czas, postanowiłem wstawać codziennie o 5:40 i
jak najszybciej wyruszać w drogę.

Zwinąłem szybko mokry namiot i pojechałem
w stronę Pizy. Miasto jest bardzo ładne, bardziej
przestrzenne niż zatłoczona Florencja.
Obowiązkowym miejscem była krzywa wieża.
Turystów oczywiście okropnie dużo.

Po wyjeździe z miasta zaczęło się chmurzyć,
przed sobą zobaczyłem wielką, rozciągającą się
chmurę burzową. Jechałem bezpośrednio na nią.
No trudno, najwyżej mnie zmoczy porządnie,
wracać przecież nie będę, trzeba brnąć głębiej w
Apeniny. Na szczęście chmury poszły w drugą
stronę, więc tylko lekko mnie pokropiło.

Wkrótce zaczął się prawdziwy rollercoaster.
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Krótkie, strome podjazdy i takie same zjazdy. To
znak, że wjeżdżać zacząłem do Toscanii. Wyszło
również słońce, oświetlając pięknie mocno
zielone wzgórza pokryte winoroślami. Krajobraz
zrobił się naprawdę piękny. Po dłuższym
podjeździe pod Volterrę obrałem za kierunek
Sienę, większe miasto w centrum Toskanii.
Udało mi się dotrzeć około 5 km przed nie,
nocleg znalazłem na ogródku u starszej pani,
która poczęstowała mnie wielką kromką chleba z
prosciutto crudo ( szynki suszonej na słońcu, w
Polsce bardzo drogiej ) oraz jakąś dziwną w
smaku rybą. Rozbiłem szybko namiot, bo
zbierało się znowu na deszcz.

Nad namiotem całą noc przetaczały się
niewielkie burze. Rano oczywiście wszystko było
mokre, niestety brakowało mi wody do zrobienia
czegokolwiek, więc resztką z butelki umyłem
naczynia po makaronie, a twarz obmyłem wodą
osiadłą na namiocie.

Do Sieny dojechałem zjazdem w ciągu paru
minut, wjechałem głęboko w centrum miasta, co
niestety nie wróżyło nic dobrego przy wyjeździe,
bowiem włoskie miasta mają to do siebie, że
strasznie łatwo idzie się w nich zagubić.

Centrum Sieny jest ładne, ale bez rewelacji. W
sumie straciłem tam prawie godzinę czasu na
próbach wydostania się, krążyłem w kółko nie
zdając sobie z tego nawet sprawy.

Pierwotnym planem była jazda do Arezzo, ale
czasowo bym się nie wyrobił, więc musiałem
skręcić na boczne drogi prowadzące na północ.
Trafiłem super, bowiem ruchu praktycznie tam
nie było, droga była nowiutka, a co więcej, chwilę
przede mną jechał peleton Giro dell'Appennino i
skupiłem się na zbieraniu bidonów wyrzuconych
przez kolarzy. Po paru minutach miałem już 4,
na więcej nie było miejsca, chociaż spokojnie
dwie sakwy mógłbym nimi zapełnić.

Pogoda była w kratkę, przetaczały się nade
mną co chwilę ulewne, krótkie deszcze. Nie
obyło się też dwa razy bez gradu. Droga była
spokojna, urozmaicona krótkimi hopkami.
Takim sposobem dojechałem do Florencji, ale
pominąłem centrum miasta i uciekłem od razu

drogą na Prato, w którym zaczynała się droga
wyjazdowa z Apenin, w stronę Bolonii. Czekał
mnie teraz długi podjazd.

W połowie zaczęło się jednak ściemniać, więc
trzeba było szukać noclegu. W ostatniej
miejscowości przed przełęczą zobaczyłem
starszego dziadka, który wyszedł
prawdopodobnie na spacer. Zagadałem do niego
po włosku, mówiąc, że jestem pielgrzymem z
Polski ( to wzmacnia pozytywne wrażenie ) i
tłumacząc, że szukam noclegu, ale nie mam
funduszy na hotele albo campingi. Zmartwiony,
ale jednocześnie ucieszony dziadek ( spotkał
pielgrzyma ! z Polski ! na rowerze ! ) powiedział,
że nie ma u niego miejsca, bo ma duży spad.
Jednocześnie z drugiego domu wyszedł dziadek
z... białą laską... Pierwszy dziadek ochoczo
zawołał "Marcello, Marcello, popatrz, pielgrzym
z Polski, na rowerze !" Marcello rad, nie rad,
jakoś mnie odszukał, obmacał rower i na jego
twarzy również zagościł uśmiech. Pierwszy
dziadek opowiedział mu moją historię i Marcello
wpadł na pomysł, że zaprowadzi nas ( sic ! ) do
restauracji, gdzie obok jest duży, pusty namiot
imprezowy. No to ruszyliśmy. Korowód musiał
wyglądać prześmiesznie, na początku niewidomy
dziadek prowadzący resztę, potem ja z
obładowanym rowerem i na końcu ledwo co
dreptający, drugi dziadek. Marcello, pomimo, że
nie widział, ostrzegał nas przed każdym jadącym
samochodem, coś w stylu " Uważajcie, samochód
nadjeżdża". Słyszał je już chyba na przełęczy, bo
minęło trochę, zanim jakiś przejechał. Uporał się
z wąskimi schodami i różnymi przeszkodami ( ja
z rowerem miałem ciężej niż on ) i
przyprowadził do restauracji.

Właściciel zgodził się od razu. Zadowolony z
siebie niewidomy dziadek podreptał z powrotem,
pierwszy dziadek, cały czas przejęty, oświadczył,
że na pewno jestem głodny i zamówi mi pizzę.
No... dobra, jak już nalega... :)

Ale na tym się nie skończyło. Zmartwiony
tym, że nie śpię w hotelach, bo nie mam
pieniędzy, sięgnął do kieszeni i wcisnął mi
szybko do ręki coś, co wyglądało jak zwitek
pieniędzy. Ja w zupełnym szoku, zacząłem
odmawiać, mówiąc, że dam sobie radę bez
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problemu, że absolutnie nie mogę tego przyjąć.
Nawet nie chciał słyszeć o odmowie, życzył mi
wszystkiego dobrego i czym prędzej uciekł do
siebie. Zostałem sam, stojąc jak wryty.
Otworzyłem zaciśniętą dłoń z pieniędzmi i
zacząłem liczyć... 50, 60, 70, 80, 90... 90 Euro !
Matko Boska, to nie może być realne! Właśnie
dostałem od nieznajomego dziadka 90 euro! Czy
ja nie mam szczęścia? Nie dość, że wydałem do
tej pory 1 ,5 euro, to jeszcze takie coś... Kosmos !

Po chwili szef kuchni zaprosił mnie na pizzę,
a dokładnie calzone z szynką i serem ( taka
składana pizza ). Do tego dostałem również piwo
Birra Moretti. Pojedzony i zadowolony
podziękowałem za dobre rzeczy i nocleg, po
czym poszedłem spać. Nad górą rozpętała się
okropna burza, ale było mi to obojętne, bo
namiot rozbiłem w namiocie i wszystko było
suchutkie. Co za dzień, czegoś takiego jeszcze nie
przeżyłem!

Ostatni dzień zaczął się o godzinie 6. Całą
noc słyszałem tylko ulewę nad namiotem, rano
niestety nie przestała szaleć. Chcąc nie chcąc,
ruszyłem w pelerynce. Deszcz zacinał mocno,
cały czas miałem pod górę, w dodatku była
bardzo gęsta mgła. Na szczęście po zjechaniu z
przełęczy przebiłem się przez chmury, deszcz
przestał padać i wyszło piękne słońce. Nawet
tęcza się pojawiła. Zjazd to czysta poezja, ponad
50 km z górki, cały czas z okrutnie silnym

wiatrem. Na prostych odcinkach jechałem bez
pedałowania 35 km/h. Nie wjeżdżam do Bolonii,
bo byłem tam już dwa razy, wybieram boczne
drogi prowadzące w stronę Modeny. Tam
zaczynają się fajne, krótkie podjazdy ze
ściankami do 17 %. Na niebie nie ma ani jednej
chmurki, słońce zaczyna palić niemiłosiernie.
Zwiedzam Modenę, rowerowe, całkiem ładne
miasto, wcinam włoskie lody i jadę w stronę
Campogalliano, miasteczka, w którym mam się
spotkać z kierowcą. Zahaczam również o Carpi,
spokojne miasto na północ od Campo, wypijam
tam włoską kawę ( Jak jesteście we Włoszech to
pamiętajcie : lody i kawa ! )

Udaje mi się znaleźć nocleg w sadzie obok
dużego domu, dostaję na kolację smażony,
cieniutki chlebek ( coś jak chrust ), kilka
słodyczy i gnocchi z sosem i oliwą. Zwłaszcza to
ostatnie smakowało.

I tak zasypiam, kończąc czterodniowe
rowerowanie po Toskanii. Powrót obył się bez
przygód, przegadaliśmy z kierowcą całą drogę,
więc szybko, we wtorek wieczorem, znalazłem się
w domu.

W domu przed wyjazdem wydałem 40 zł na
zakupy, na miejscu przez 4 dni całe ciężkie 5 euro.
Dostałem za to 90 euro od dziadka, więc bilans. . .
jest mocno dodatni !
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Pomysł na wyprawę zrodził się w zimę roku2012. Po przeglądaniu zdjęć z przełęczy pod
Mangart, jeziora Bled i paru innych
charakterystycznych (i pięknych zarazem) miejsc
w Słowenii zdecydowałem, że muszę to zobaczyć
na własne oczy. Dodatkowo jestem zdecydowanie
ciepłolubny i nawet bardzo wysoka temperatura
nie jest dla mnie problemem. Liczyłem na to, że na
południu się trochę wygrzeję.

W lutym zakupiłem mapy i zacząłem planowanie.

Podstawowym wrogiem planowania był czas. Nie
byłem wtedy w stanie określić, ani ile czasu będę
mógł przeznaczyć na podróż (zależało to m.in. od
kampanii wrześniowej), ani jakim zasięgiem na
dzień dysponuję (nigdy wcześniej nie
podróżowałem rowerem po górach typu
alpejskiego). Powstała pierwsza wersja trasy – ok
2500 km, z transportem z i do Wiednia
PolskimBusem oraz przewidywanym czasem na
podróż około 30 dni, co dawało dość lajtowe
tempo nieco powyżej 80km na dzień. Pod koniec
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maja okazało się, że czasu mogę mieć znacznie
więcej, więc trasa ewoluowała w 3 warianty - 3, 4,
5 tysięcy km przy maksymalnym zakładanym
czasie podróży 60 dni. Tym razem obejmowała
znacznie więcej niż Słowenię i kawałek północnej
Chorwacji, najdalszym punktem miał być Jezerski
Vrch w Czarnogórze. Ponadto, żeby nie było
płasko i nudno uwzględniłem wszystkie BIGi1
będące po drodze. W zależności od tego jak mi
będzie szło miałem w odwodzie skróty do
szybszego powrotu.

Pozostało tylko załatwić uczelniane sprawy,
wymienić napęd (niestety cały) na nowy i
technicznie nic już nie stało na przeszkodzie
podróży. Wystartowałem 13 lipca, wróciłem 22
sierpnia po przejechaniu licznikowych 5809 km –
plan 5 tysięcy plus został zrealizowany.

Mapa w serwisie bikemap.net (w niektórych
miejscach jest niezgodna z realnym przejazdem,
np. na terenie Bośni i Hercegowiny)
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Przywiozłem ze sobą bagaż wspomnień (i
notatek). Mam nadzieję, że będę go umiał choć
częściowo przekazać.

Dzień 1 – 13.07.12 | Warszawa - Korytno

215.43 km | 10:27 h | Średnia 20.62 km/h |
Vmax 42.78 km/h

Trasa przez Polskę miała być głównie
tranzytowa, więc w atrakcje z definicji nie
obfitowała.

Zwyczajem z jednodniówek wstaję wcześnie
rano, około trzeciej. Pozwoliło to na bezstresowy
i szybki przejazd przez Warszawę, jeszcze przy
świetle księżyca. Wschód słońca nie poprawił
zbytnio temperatury powietrza, cały dzień
przejechałem w polarze. O ile pierwsza stówka
poszła w przyzwoitym tempie to potem już jadę
na dojechanie, wlekąc się dość konkretnie.
Płasko i bez atrakcji. Przed Korytnem udaje mi
się znaleźć fajną łączkę, więc już dalej nie cisnę.

Dzień 2 – 14.07.12 | Korytno – Jaworzno

165.79 km | 8:57 h | Średnia 18.52 km/h | Vmax
51.53 km/h

Po wczorajszym nabawiłem się odparzeń na
tyłku, w dodatku wlekę się niemiłosiernie, o
przyzwoitym tempie z poprzedniego poranka
mogę zapomnieć.

Za Koniecpolem mam kawałek offroadowy.
Droga przez las okazuje się zablokowana przez
wycinkę drzew. Robię zatem to co zwykle, objazd
na przełaj wzdłuż CMK2. Problem w tym, że
teren jest podmokły, w niektórych miejscach nie
sposób się przeprawić bez brania roweru na
plecy, w niektórych za to trzeba się przepychać
przez krzaki. Powiedzmy sobie to szczerze, kto
lubi zawracać? Ja na pewno nie. Alternatywną
drogę znajduję, niestety przy tej przeprawie
gubię pompkę. Wracanie po nią byłoby bez
sensu, to jak szukanie igły w stogu siana. Przed
Pilicą zaczynają się wreszcie pojawiać pagórki,
na początku te Jurajskie, co czyni jazdę mniej
monotonną. Niestety od 16 zaczyna lać. Jako, że
przebijam się przez GOP3 nie wybrzydzam z

miejscówką na spanie, wybieram lasek przy
kopalni. Następnie ciężka sztuka rozbijania
namiotu z wewnętrznym stelażem w deszczu i
mogę chwilę odpocząć. W notatce zapisano
„Pewnie będę tęsknił za deszczem i zimnem”. Jak
się okaże w ciągu następnego tygodnia słowa te
okazały się dość przewrotne ;)

Dzień 3 – 15.07.12 | Jaworzno – Třinec

158.85 km | 8:02 h | Średnia 19.77 km/h | Vmax
56.44 km/h

Miejscówka na nocleg okazała się dość
ciekawa. W nocy budziły mnie strzały z kopalni,
a rano psy, które ludzie wyprowadzają w tymże
lasku. Rano wszędzie mokro, na szczęście z
ulewy ostała się tylko mżawka. Zwijam mokry
namiot, mokre ciuchy i jadę dalej. Po wczorajszej
ulewie przerzutka nabrała w sworznie jakiegoś
syfu i przestała działać tak jak powinna. By
wymusić zmianę biegu na niższy po ruchu
manetką musiało iść szarpnięcie linką. Przed
samą wyprawą regenerowałem przednią
przerzutkę, która też miała problemy z reakcją na
manetkę. Tutaj problem dopadł mnie w trasie i
nie bardzo było co zrobić, postanawiam męczyć
się z nią do końca.

Na drodze do Żywca pełno rowerzystów,
samochodów też nie mało, w końcu niedziela.
Słońce momentami przebija się przez chmury
dając odrobinę ciepła. Przy jednym z potoków w
Żywcu udaje mi się wykąpać i skorzystać z
resztek słońca. Następnie lekkie odbicie po
gminę Wilkowice i pcham się na przełęcz
Salmopolską. Podjazd w końcówce daje mi w
kość, jestem niewytrenowany. Za to do Ustronia
cały czas w dół, kawałek szybkiej jazdy obok
stojących w korku. Wjeżdżam do Czech przez
Leszną Górną i rozbijam się na polu przy
zjeździe do centrum Třinca.

Dzień 4 – 16.07.12 | Třinec – Hovězí

117.30 km | 6:45 h | Średnia 17.38 km/h | Vmax
60.88 km/h

W nocy i rano okazuje się, że rozbiłem się z
widokiem na pobliską hutę. Jadę do centrum
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wymienić wszystkie złotówki na czeską walutę,
nie będą mi potrzebne. Przy okazji widzę na
tablicy temperaturę – 9 stopni, niezbyt ciekawa
jak na połowę lipca. Wyjeżdżam z miasta i
pcham się na krajówkę w kierunku Frýdek-
Místek. Po chwili łapie mnie spory deszcz,
chowam się pod wiatą przystankową.
Przeczekuje najbardziej intensywny fragment
popijając gorącą kawę. Ubieram strój od deszczu
i jadę dalej w towarzystwie tranzytu aż do
skrzyżowania z ekspresówką. Na Czechy mam
tylko wydrukowane stare mapy z ViaMichelin,
gdzie nawet tej drogi nie ma. Decyduje się
pojechać w kierunku masywu górskiego w
poszukiwaniu alternatywnej drogi. Udaje mi się
znaleźć drogę rowerową nr 46 i dojechać do
Pražmo. Tutaj chwilowo deszcz mi odpuszcza i
na podjeździe w stronę źródeł rzeki Morávka
mogę przeschnąć. Droga jest pusta, pogoda nie
zachęciła reszty turystów do wyruszenia na
szlaki, minąłem ledwie dwie osoby. Asfalt kończy
się w Visalaje, dalej mamy elegancką szutrową,
miejscami bardzo nachyloną drogę (de facto
szlak pieszy). Deszcz sprawił, że o uślizg było
dość trudno. Dojeżdżam do źródeł rzeki, ładuje
zapas wody i podjeżdżam (a raczej pcham w
poprzek poziomnic) ostatni fragment drogi pod

Bílý Kříž. Stąd prowadzi nieco dziurawy, szybki
asfaltowy zjazd w stronę Bilej, miejscami z
prześwitami w lesie i niezłym widokiem. Jeśli
ktoś ma dobre koła to cała naprzód i można się
nacieszyć osiąganymi prędkościami. Przy
skrzyżowaniu trwa akurat remont drogi, mijanka
i kijowe oznaczenie, wybieram nie najlepszy
kierunek. Byłem mocno zdziwiony, kiedy
dojechałem do słowackiej granicy. Zawracam na
płaski odcinek w stronę Horní Bečva. Czeka
mnie tego dnia jeszcze przełęcz, niestety zaczyna
lać na całego, gdy tylko obrałem kierunek na nią.
W deszczu jadę do Velké Karlovice, potem
doliną gdzie spokojnie podążam w dół. Przed
ponownym pchaniem się w górę nocuję na polu
obok linii kolejowej.

Dzień 5 – 17.07.12 | Hovězí – Moravská Nová
Ves

140.67 km | 7:52 h | Średnia 17.88 km/h | Vmax
59.76 km/h

Od samego rana do końca dnia towarzyszył
mi deszcz lub wiatr i podjazdy. Na początek
kawałek płaskiego odcinka z lekkim deszczem,
po dojechaniu do Vizovic startuje w górę, a i
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ulewa zaczęła się na dobre. Idzie mi bardzo
opornie. Buty przemoczyłem, a na zjeździe
okropne zimno, na dole ubieram drugi polar.
Jadę na wskroś pagórków dość luźną drogą. W
ciągu dnia pogoda się nieco poprawia, niestety
po dojechaniu do Uherskiego Brodu wybieram
złą drogę i bez sensu nabijam kilometry. Potem
sprawę komplikują objazdy remontowanej drogi
nr 50, jazda po rozgrzebanej i tłocznej jezdni do
przyjemności nie należy. W końcu dojeżdżam do
miasta Strážnice, wydaje mi się ono dziwnie
znajome, chociaż nie przypominam sobie, abym
kiedykolwiek je odwiedzał. Dalsza jazda to
tradycyjny deszcz, znajduje kawałek wolnego
pola i rozbijam namiot.

Dzień 6 – 18.07.12 | Moravská Nová Ves –
Schwadorf

151.24 km | 8:16 h | Średnia 18.30 km/h | Vmax
60.66 km/h

Rano wita mnie deszcz oraz biegający w tę i
we w tę pies myśliwski. Ciekawe na co można
polować na polach kukurydzy? Zbieram się, w
Břeclav wydaję resztę koron i wjeżdżam do
Austrii. Decyduję się jechać nieco okrężną trasą

EuroVelo 9, która do przedmieść Wiednia jest
naprawdę porządnie oznaczona (pionowo i
poziomo) i utrzymywana w stanie perfekcyjnym.
Czasem prowadzi po naprawdę dziwnych
miejscach, wąskich dróżkach na ledwo jeden
rower, pagórkach, przez środek cukrowni
również. Miejscami płaska nie jest, nudna też na
pewno nie. Tego dnia wita mnie dawno nie
widziane słońce, za to jest wietrznie, ciuchy
mogą przeschnąć. Przed samym Wiedniem szlak
się gubi i trzeba jechać na ślepo - dokładniej to
za Obersdorfem poskąpiono tabliczek, na
szczęście dojechanie do Dunaju nie jest zbyt
trudne. Jadę przez odcinek Wiednia w którym
trudno spotkać osoby o europejskich rysach
twarzy, imigracja jest zauważalna. Po zjechaniu
w bok można ujrzeć opuszczone hale i budynki.
Poza tym wszystko wydaje się zaplanowane, bez
architektonicznego bajzlu. Dzielnica biznesowa,
obok autostrada, obok tereny zielone nad
Dunajem. Ścieżki nad rzeką są pełne ludzi,
rowerów, rolkarzy, tętnią życiem. Przejazd
wzdłuż Dunaju pozwala ominąć większość
miasta i jest łatwiejszy nawigacyjnie. Wystarczy
kierować się na wyspę i elektrownię wodną.
Jedyny trudny element to dojechanie do
Schweichat bez wjeżdżania na
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autostradę/lotnisko. W celu zorientowania się w
otoczeniu wystarczą mapy wywieszone na
przystankach, są tam też nazwy ulic, ale drukiem
w skali mniejszej niż studencka ściągawka. Na
nocleg rozbijam się przed Schwadorfem, blisko
ścieżki podchodzenia samolotów, nie jest to
nawet specjalnie przeszkadzające we śnie,
zdecydowanie mniej niż sygnał nadjeżdżającego
pociągu.

W pierwszym odczuciu Austria to trochę
inny świat, nie ten Czesko-Polski. Czy lepszy?
Cenowo na pewno nie :)

Dzień 7 – 19.07.12 | Schwadorf – Deutsch
Shutzen

157.58 km | 8:07 h | Średnia 19.41 km/h | Vmax
63.94 km/h

Wcześnie z rana ruszam z przyzwoitą pogodą
w stronę Eisenstadt, jadąc po drodze przez mini
przełęcz. Trochę kręcę się po samym mieście, na
wylocie udaje się znaleźć sklep rowerowy oraz
dość tanią i przyzwoitą pompkę jako zamiennik
zgubionej. Jadę trasą R1 , jest nawet przyzwoicie
ciepło, nieco pagórkowato, bardzo przyjemna
jazda. Po zjeździe z przełęczy goni mnie burza,
udaje mi się ukryć przed najgorszym jej
fragmentem pod dachem przy banku. Po
dłuższym oczekiwaniu jadę w deszczu na
miejscówkę pod namiot. Po rozstawieniu się
spotykam myśliwego, który zasadniczo ma
gdzieś mój nocleg na dziko. Chwilę gadamy i idę
do namiotu odpocząć. W nocy nie pospałem,
dopadły mnie problemy żołądkowe i kompletne
przeczyszczenie.

Dzień 8 – 20.07.12 | Deutsch Shutzen – Bad
Radkersburg

98.64 km | 5:42 h | Średnia 17.31 km/h | Vmax
57.04 km/h

Nad ranem odwodniony i wygłodniały
ruszam w dalszą drogę, tego dnia dobrej jazdy
nie było. Mam nadzieję na szybki powrót sił,
teraz będą bardzo potrzebne. Namiot chowam
tradycyjnie mokry, śmierdzi już niesamowicie.
Tłukę się dalej R1 , a podjazd za Güssing w tym

stanie jest dość ambitny. Korzystając z dość
przyzwoitej pogody udaje mi się trochę odespać
w słońcu, dzięki temu odzyskuje trochę energii i
udaje mi się doturlać pod granicę ze Słowenią.
Czuć południe, wisi tu o wiele więcej dojrzałych
owoców na drzewach.

Dzień 9 – 21.07.12 | Bad Radkersburg - Fram

112.95 km | 6:43 h | Średnia 16.82 km/h | Vmax
50.62 km/h

Cały dzień w mniejszym lub większym
deszczu, na dodatek zimno jak cholera. Wjazd
do Mariboru jest oznakowany tak fatalnie, że
lepiej już przejechać kawałek bokiem autostrady
niż zawracać po 3 razy. Parę bonusowych km
wpadło. Spędzam 2h w kafejce, strona uczelni
jest blokowana z powodu pornografii. Cóż, nie
wnikając w to, co administratorzy trzymają na
dyskach ruszam w stronę Pohorje. Czekam
chwilę na przystanku w deszczu, ale decyduje się
ruszyć w chmurę. Decyzja okazała się wyjątkowo
trafna, bo wieniec chmur widziany z góry jest
przednim widokiem. Podjazd dość długi, ale
niezbyt mocno nachylony. Wracam na dół,
zabieram bagaż i znajduję miejscówkę do spania.

Dzień 10 – 22.07.12 | Fram – Pod Roglą

38.04 km | 2:55 h | Średnia 13.04 km/h | Vmax
61.34 km/h

Jest z grubsza mówiąc źle, problemy
trawienne powróciły z nową siłą, nie jestem w
stanie jechać dalej. Zatrzymuje się w trakcie
jazdy pod Roglę i robię dłuuuugi odpoczynek
mając nadzieję, że mi przejdzie.

Dzień 11 – 23.07.12 | Pod Roglą – Kokarje

114.93 km | 8:21 h | Średnia 13.76 km/h | Vmax
56.84 km/h

Z rana udaje mi się już wtoczyć na szczyt.
Zimno, wiatr i zasadniczo nic nie widać, ludzi
też. Zakładam kominiarkę i żałuję, że nie mam
zimowych rękawic. Trasę PT4 (która jest
poprowadzona wzdłuż masywu Pohorje)
zaliczam do jednego z fajniejszych fragmentów
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wyjazdu. Momentami trzeba pchać, ale
przejezdność dobra, a widoki na północną stronę
są piękne. Tłumów również nie należy się
spodziewać, prędzej dzikich zwierząt. Zaliczam
szybki zjazd do Slovenj Gradec, a potem wąski
kanion prowadzący do Velenje. Słońce wyszło i
mogłem się wygrzać nad jeziorem. O dziwo
sąsiedztwo elektrowni nie przeszkadza w tym,
żeby część terenów była dostępna dla wszystkich.
Zrobiłem rundkę dookoła i udałem się pod
następnego BIGa.

Dzień 12 – 24.07.12 | Kokarje – Kokra

94.75 km | 6:40 h | Średnia 14.21 km/h | Vmax
57.24 km/h

Jeden z trudniejszych dni, trzy duże przełęcze
naraz. Pogoda na początku dnia dopisywała i
mogłem przeprać parę rzeczy (wysuszyć już
niestety nie zdążyłem). Widokowo znowu piątka
z plusem. Przejazd dolinami i Grintovec5 w
chmurach wynagradzają wysiłek. Najtrudniejszy
podjazd do Pavličevo sedlo, przełęcz graniczna, z
obu stron dość stroma, ruch znikomy. W czasie
zjazdu do Kokry dopada mnie burza i rozbijam
się w deszczu w jednym z załomów kanionu.
Szum wody w dole znacznie ułatwia sen.

Dzień 13 – 25.07.12 | Kokra – Bohinjska Bela

114.70 km | 6:59 h | Średnia 16.42 km/h | Vmax
57.64 km/h

Kontynuuję drogę w dół do Kranj, przyjemnie
i szybko. Za to przedostanie się pod Bohinjskie
Jezero najkrótszą drogą jest dość ciężkie, podjazd
pod Dražgoše i późniejsza szutrówka dość
konkretnie dają w kość. Samo jezioro bez
rewelacji, ale warto podjechać pod wodospady
Savinj. Dzień bez opadów większych niż
mżawka, co nie często się tutaj zdarza. Również
warto zauważyć małą miejscowość w drodze do
Bled, Bohinijską Belę położoną pod urwiskiem.

Dzień 14 – 26.07.12 | Bohinjska Bela – Na
przełęczy Predel

105.47 km | 6:55 h | Średnia 15.25 km/h | Vmax
57.44 km/h

Rano deszcz i chmury, jadę do Bled. Jezioro
wygląda o wiele ciekawiej niż Bohinjskie. Robię
zakupy, łamię kilka zakazów i dojeżdżam do
Mojstrany. Chmury nadal gęste, więc
odpuszczam podjazd pod Aljazev dom, bo
widok zbyt dobry by nie był. Ruszam zatem na
Vršič razem z całym tłumem kolarzy. Podjazd
nie jest jakiś strasznie ciężki, ale jestem pełen
podziwu dla pary sakwiarzy z Francji, którzy
pchają się przez tą przełęcz z dziećmi w
przyczepkach. Po drugiej stronie czeka wita mnie
słońce, od tej pory żegnam się z opadami i
zimnem. Po drodze mijam stare wojskowe
twierdze (w rejonie tych gór przebiegało wiele
wojennych frontów). Udaje mi się jeszcze
wjechać na przełęcz Predel i znaleźć miejsce na
nocleg na pieszym szlaku nad drogą. Jutro będę
stąd atakował Mangart.

Dzień 15 – 27.07.12 | Na przełęczy Predel –
Granica  Włochy/Słowenia przy Livek

118.21 km | 7:50 h | Średnia 15.09 km/h | Vmax
62.76 km/h

Zwijam graty, porzucam je przy przepuście w
drodze i ruszam w górę. Warunki idealne, lekki
poranny chłód, świetna widoczność i brak
tłumów, które mijałem przy zjeździe w dół
(łącznie z kozami, które wyprowadzały się na
halę). Punkt obowiązkowy przy przejeżdżaniu
przez to pasmo górskie. Pooglądałem, połaziłem
po przełęczy, zjeżdżając w dół zabrałem rzeczy i
byłem już we Włoszech. Droga do Sella Nevea
była puściutka, zablokowana dla samochodów, z
powodu, którego już w tej chwili nie pamiętam.
Chwilę jechałem za kobietą na nartorolkach,
ciężko było ją przegonić na płaskim. Za
przełęczą piękna droga w dół, pełna zakrętów i
krótkich tuneli. Można dokręcać, jest zabawa. W
dolinie rzeki w stronę Udine jest poprowadzona
droga rowerowa po starej linii kolejowej, z
oświetlonymi tunelami, świetna tranzytówka.
Wstąpiłem też na całkiem niezły (jedyny) kupny
obiad. Dalsza jazda niestety nie szła gładko,
podjazd stromy jak cholera, gorąc z nieba,
połowę przepchałem. Chyba muszę się rozstać z
przegryzaniem czekolady, bo jedyna metoda
teraz, żeby ją skonsumować w postaci stałej to
wcześniej wrzucić na parę chwil do strumienia.
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Następny podjazd pod Livek też szedł marnie,
znajduję miejscówkę na namiot za starym
budynkiem granicznym. Regeneracja, a jutro
następny atak na góry, jeśli nie padnę.

Dzień 16 – 28.07.12 |
Granica  Włochy/Słowenia przy Livek –
Granica  Włochy/Słowenia przy Col

127.34 km | 7:20 h | Średnia 17.36 km/h | Vmax
66.02 km/h

Podjeżdżanie z rana to dobra taktyka, Matajur
poszedł wyjątkowo gładko. Mleko w powietrzu
zwiastowało piekarnik w dolinach, więc dalsze
pchanie się w górę na masyw Kambresko było
najlepszym wyjściem. Dopiero zjeżdżając do
Nowej Goricy wjechałem w gorące powietrze. Na
szutrowym zjeździe popełniłem 2 błędy,
dopuściłem do zablokowania przedniego koła i
nie miałem rękawiczek na sobie. Rany na rękach
będą jeszcze długo masakrowane przez chwyty
kierownicy, a zaciskanie hamulców będzie
ostatnią rzeczą, jaką chce robić. Resztę ciała też
mam poobijaną, bo i prędkość była konkretna
(40 km/h), ale to akurat nie przeszkadza mi aż
tak bardzo. Zachodni wiatr pozwolił dojechać
pod Triest i znowu spać przy granicy. Jutro
powitanie z Adriatykiem.

Dzień 17 – 29.07.12 |
Granica  Włochy/Słowenia przy Col – Przed

Buzet

150.72 km | 8:42 h | Średnia 17.32 km/h | Vmax
51.35 km/h

Z Villa Opicina jest długi zjazd do Triestu,
termometr o 7 rano wskazuje 29 stopni, ale
sytuację ratuje chłodny wiatr od morza.
Poruszanie się po tym mieście nie należy do
najprostszych zadań, wyjechanie z niego też.
Wybrzeże praktycznie całkowicie zabudowane,
Słoweński kawałek też. O ile Koper (stare
miasto) można zobaczyć, to Piran można
spokojnie odpuścić, tłumy niesamowite. Przed
granicą robię sjestę i ruszam w bardziej dzikie
rejony. Udaje się na kawałek trasy po starej linii
kolejowej, tym razem w MTB. Byłaby jeszcze
ciekawsza ze zdrowymi rękami i ciut szerszą

oponą. Brak lampki z przodu jest lekko
upierdliwy, bo zdarzają się tunele, w których
wnętrzu panuje kompletny mrok. Podjeżdżam
jeszcze do Motovun, starego miasta położonego
na wzgórzu w dolinie rzeki Mirny, dawnego
strategicznego punktu na Istrii. Akurat w tych
dniach odbywa się tutaj festiwal filmowy, więc
sporo osób patrzyło na wariata, który wjeżdża na
chwilę w górę miasta. Jeszcze kawałek na wschód
i rozbijam się przy rzece, która jest już niemal
wyschnięta.

Dzień 18 – 30.07.12 | Przed Buzet – Za Novi
Vinodolski

126.04 km | 7:45 h | Średnia 16.26 km/h | Vmax
62.04 km/h

Nad ranem budzi mnie deszcz, szybko
narzucam tropik i śpię dalej. W dalszym ciągu
dnia wypogodziło się, wzmagał się za to bardzo
silny wiatr od wschodu, który blokował mi
częściowo jazdę pod Učkę. Podjeżdżanie w tych
warunkach było mordęgą. Na szczęście podjazd
pod sam Vojak jest częściowo osłonięty i nie jest
już takim wyzwaniem. Widokowo punkt
obłędny, widać Rijekę, wyspy w zatoce, znaczną
część półwyspu. Zjazd do Rijeki jest długi, a
samo miasto zatłoczone. Kierowcy tutaj to
wariaci, ale uprzejmi wariaci, jeden zatrzymał
swój pas, abym mógł się do niego włączyć. Za
Rijeką gubię sakwę po zjeździe z krawężnika,
jedni trąbią (nie kojarzę dlaczego), jeden otwiera
okno i mówi mi w czym rzecz, nadkładając
swojej drogi (potem zawraca). Biegnąc po sakwę
parzę się w stopy od gorącego asfaltu, butów za
szczególnych to ja nie miałem. Jadranska
magistrala6 jest na tym odcinku mocno
zatłoczona, ale niedługo odbiję w bok.
Momentami pod górę jadę szybciej niż w dół
pod wiatr. Widzę też pogorzeliska po ostatnich
pożarach, trudno znaleźć tu jakieś bezpieczne
miejsce na nocleg, z osłoną od drogi i wiatru.

Dzień 19 – 31.07.12 | Za Novi Vinodolski –
Kosinj

130.35 km | 9:09 h | Średnia 14.25 km/h | Vmax
61.57 km/h
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Całą noc podmuchy wiatru, mało się
wyspałem, kiepską miejscówkę wybrałem (rym
niezamierzony). Rano mam spory problem, żeby
pokrojony chleb nie odleciał, o czynnościach
fizjologicznych nie wspominając. Momentami
wieje tak, że ustać jest ciężko, jazda to mordęga i
spore ryzyko, dwa razy spycha mnie na barierki
(tutaj znowu luzuje hak sakwy). Wiatr Bora
pokazuje swoją siłę. Na lekko podjeżdżam
Vratnik, im wyżej tym wiatr jest słabszy. Z
przełęczy widać wyspy z białej skały, które na tle
ciemnobłękitnego morza wyglądają niezwykle.
Spora część ruchu z Jadranskiej kieruje się
właśnie na tą przełęcz, więc należy zachować
ostrożność przy zjeździe. Idąc za ciosem w
pełnym słońcu w południe słoneczne
podjeżdżam na Oltari, tu już nie ma osłony
przed wiatrem. Ruch znikomy, ale mijający mnie
kierowcy wyraźnie mi kibicują klaksonami i
kciukami skierowanymi w górę. Podjazd jest
poniekąd złośliwy, bo dojechanie do Oltari
(miejscowości) nie kończy drogi w górę. Po
drugiej stronie witam zupełnie odmienny
krajobraz, przypominający bardziej środkową
Słowenię. Przejeżdżam przy granicy parku
Velebit7 i zjeżdżam szutrem w stronę doliny.
Trochę błądzę, spotykając tu i ówdzie ostrzeżenia
o niewybuchach. Zastanawiając się chwilę na
miejscem na nocleg stwierdzam, że jeśli ktoś
kosił pole to nie ma się czego obawiać, za to
zarośnięte chaszcze radzę omijać.

Dzień 20 – 01.08.12 | Kosinj - Za Posedarje

155.00 km | 7:56 h | Średnia 19.54 km/h | Vmax
61.81 km/h

W nocy i rano chłodno, przyjemna odmiana.
Pierwotnie chciałem przejechać na zachód od
Kruščičkiego Jezera, ale obecnie jest tam teren
wojskowy, pozostała mi mniej ciekawa droga
równoległa do autostrady. W dolinie jest w miarę
płasko, przez co kilometry idą szybko. Żegnam
rolniczy krajobraz przez Ostarijską Vratę. W
międzyczasie wiatr na wybrzeżu osłabł i mam go
lekko w plecy, więc udaje mi się odbić na zachód
od Velebitu. Na tym odcinku wybrzeże jest
znacznie mniej tłumne i przyjemniejsze dla oka.

Dzień 21 – 02.08.12 | Za Posedarje – Za

Krkovic

123.06 km | 6:02 h | Średnia 20.40 km/h | Vmax
58.06 km/h

Rano jadę odwiedzić Nin, stare miasto
położone na lagunie. Jest piękne, jak zawsze.
Wcinam lody i atakuję Zadar. Uzupełniam
zapasy do pełna, korzystam z kafejki i kręcę się
po mieście. Przy morskich organach spotykam
Węgra sakwiarza, gadam z nim dość długo,
pożyczam mu olej i składamy jego aluminiowy
bagażnik opaską samozaciskową. Ja jadę zjeść
obiad i rozdzielamy się. Jedzie w kierunku
Mostaru, więc może jeszcze się miniemy. Za
Zadarem łapię wiatr w plecy i wypijając ogromne
ilości wody, trzaskam kilometry. Ponownie
odbijam w stronę gór, choć tym razem
niespodziewanych atrakcji nie przewiduję.

Dzień 22 – 03.08.12 | Za Krkovic – Przed Grab

133.74 km | 7:09 h | Średnia 18.70 km/h | Vmax
55.67 km/h

Wstaje i niezbyt żwawym tempem dojeżdżam
do Kninu, zahaczając przy okazji o jeden z
punktów widokowych na rzece Krka. Za
miastem dość długi podjazd za którym zaczyna
się rysować majestatyczny widok na masyw
Dinara. Odbijam w jego kierunku. Teren to dość
niezwykły, od miejscowości Cetina biegną
płytkie strumienie zasilające Peručko Jezero.
Dalej zaczyna się kraina rodem z westernów,
pagórkowaty teren poprzecinany wijącymi się
drogami. Bydło łazi tu i ówdzie. Cisza, pustka i
gorące powietrze. Korzystając z okazji pływam w
jeziorze i odpoczywam. Mimo konkretnego
opieprzania udaje mi się przejechać przyzwoity
kawałek drogi. Nocleg spędzam praktycznie w
środku wsi, nikogo to jakoś nie razi. Po opiniach
w internecie spodziewałem się bardziej
krytycznego podejścia do tej kwestii, tutaj ludzie
pozdrawiają ręką nieznajomego i nie są
upierdliwi. Czuję się bezpieczniej niż
kiedykolwiek we własnym kraju.

Dzień 23 – 04.08.12 | Przed Grab – Przed Nova
Sela
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169.35 km | 9:11 h | Średnia 18.44 km/h | Vmax
67.48 km/h

Rano chłodno, jak to poza wybrzeżem bywa.
Toczę się powoli przez góry trafiając na
zatłoczoną drogę do Makarskiej. Miasto, jak i
całe wybrzeże na tym odcinku to kurort w pełni
złym tego słowa znaczeniu. Uzupełniam zapasy,
opycham się na zapas i pomimo południa
decyduję się na atak na Sveti Jure. Na bramce
wjazdowej uiszczam myto i zaczynam ponad 2h
podróż w górę. Jest to znacznie dłuższy i cięższy
podjazd niż na Mangart, jedyne co ratuje sprawę
to niska (stosunkowo) temperatura powyżej 1000
m. n.p.m. Na szczycie spotykam grupkę
zadziwionych rodaków, którzy wjechali tu autem.
Zjeżdżam na dół na obiad, odbijam w stronę
lądu krótkim tunelem na zakazie, a potem
dokręcam kilometry w poszukiwaniu płaskiego
kawałka na nocleg.

Dzień 24 – 05.08.12 | Przed Nova Sela - Za
Čilipi

146.71 km | 7:34 h | Średnia 19.39 km/h | Vmax
53.47 km/h

Startuję i jadę do Metkovic, robię kółko pod
granicą i robię zapasy. Zaczyna się robić
cholernie gorąco, a dzisiejsza droga to ciągłe
„góra-dół” i jazda w tłoku przez Jadranską.
Rower pokazuje swoje zalety przy przejściu
granicznym, ja nie czekam w kolejce. Przed
Slano robię długą sjestę nad morzem, zostało
jeszcze przejechać przez Dubrovnik. Jest już
późno i nie zjeżdżam do centrum, kupuję za to
piwo i udaję się na poszukiwanie noclegu. Po
drodze przechwytuje Francuza z sakwami, jedzie
w stronę Kotoru, więc jeszcze się spotkamy.
Mijam też dwójkę Rosjan na „polskich”
Krossach, jadą w przeciwnym kierunku. Za
lotniskiem znajduję bardzo dobrą miejscówkę na
nocleg, popijając piwko patrzę na ostatnie
odlatujące samoloty.

Dzień 25 – 06.08.12 | Za Čilipi - Za Dobrota

152.63 km | 8:02 h | Średnia 19.00 km/h | Vmax
63.50 km/h

Wolny rozruch i jadę pustymi drogami do
mniej uczęszczanego przejścia granicznego.
Droga jest w przebudowie, praktycznie
rozebrana, więc zaliczam parę km po tłuczniu.
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Na przejściu dla odmiany dość chłodne
przywitanie, jadę dalej. Standardy drogowe w
Czarnogórze są bardzo południowe, dużo
klaksonów, każdy jeździ jak chce, ale źle nie jest
(poza mało efektownym trzymaniem rąk przy
klamkach). Z ciekawości korzystam z promu w
najwęższym miejscu zatoki Kotorskiej. Góry
stromo schodzą do morza, jest tu skrajnie mało
przestrzeni na zabudowę, na drogę też. Kręcę się
dookoła szukając bezskutecznie jakiejś
miejscówki do spania. Mijam znajomego już
Francuza, on również nic ciekawego nie widział.
Wrzucam zatem bagaż w krzaki i jadę na Lovćen.
Podjazd do trudnych nie należy, większość
atakuje ze średniej tarczy, ale okropnie długi. Do
miejsca, w którym zostawiłem ekwipunek do
szczytu jest około 40 km. Na samej górze też parę
osób pyta się, czy na pewno tutaj wjechałem
samodzielnie. Mauzoleum też trochę dziwne,
pod schodami knajpa, na górze cykają fotki
turystom za pieniądze. Nieboszczyk spokoju nie
ma, ale przynajmniej widok został kapitalny, tego
mu nie odbiorą8. Zjeżdżam na dół, wcinam
obiadokolację i udaję się na nocleg wdrapując się
z workiem na półkę skalną. Zdecydowanie
najdziwniejsza miejscówka do spania całej
wyprawy.

Dzień 26 – 07.08.12 | Za Dobrota - Za Čilipi

111 .78 km | 10:21 h | Średnia 10.80 km/h |
Vmax 61.57 km/h

Dzień można podsumować krótkim „no
k*rwa”, zdecydowanie do fartownych nie należał.
Z rana miał być wczesny start, no i był, tyle, że
mrówki dorwały się do chleba, który stał się dla
mnie mało zjadliwy. Musiałem znaleźć w Risan
piekarnię i poczekać aż ją otworzą. Po
spóźnionym śniadaniu ruszam w górę, by
przeciąć drogę, której nie ma na mojej mapie.
Niespodzianka nr 1 , droga na przełęcz Orjen jest
w fatalnym stanie, koła się zapadają, dużo
pchania, nawet przy zjeżdżaniu. Dla
samochodów od strony Crkvic byłaby
nieprzejezdna, tu i ówdzie spore fragmenty są
oberwane. Znalazłem nawet kamień milowy z
wybitym rokiem 1831 – od tamtych czasów
chyba niewiele się tu działo. Następną
niespodzianką okazało się zamknięte przejście

graniczne (o otworzeniu nowego w Sitnicy nie
wiedziałem). Musiałem zatem zawracać na
Chorwację i przebijać się do BiH9 przy
Dubrovniku. Wspomnę jeszcze o miłej pani w
karczmie, która poratowała mnie zimniutką
wodą w tym centrum niczego. Zjazd do Herceg-
Novi w piekarnik, uzupełnienie zapasów
(zużycie wody tego dnia to 8 litrów) i ruszam na
poprzednią miejscówkę do Čilipi. O skali
trudności trasy świadczy fakt, że przejeżdżając
między bramkami przejścia granicznego młynek
w korbie zluzował się na tyle, że wysunęła się
jedna ze śrub.

Dzień 27 – 08.08.12 | Za Čilipi - Przy Skręcie
na Kozice

141.11 km | 7:49 h | Średnia 18.05 km/h | Vmax
63.01 km/h

Późna pobudka, macha do mnie gość z pola
obok, odmachuję i zaczynam się zbierać. Gdy
tylko słońce wzeszło znad gór poczułem, że
będzie cholernie gorąco (zużycie wody w ciągu
dnia 9 litrów). Przed Dubrovnikiem uzupełniam
prowiant za posiadany zapas kun. Pakuję
jedzenie w sakwy, w tym momencie użądliła
mnie pszczoła. Wyjmuję bolec z jadem i ruszam
dalej. Serce przyspiesza, czy to z powodu reakcji
organizmu czy podjazdu, nie wnikając,
przypominam sobie o fenistilu. Po
zaaplikowaniu leku problemy się kończą. Droga
to Trebinje poszła szybko, brak problemów na
granicy. Wymieniam trochę pieniędzy i kręcę się
po mieście. Przy zjeździe z krawężnika spadają
mi obie sakwy, więc muszę poświęcić chwilę na
naprawę. Mały chłopiec z dziewczynką
podchodzą do mnie, najpierw pytają o godzinę,
potem proszą o wodę. Odlewam im ze swojej
butelki, mnie poratowano to i ja kogoś poratuje.
Ruszam do Ljubinje, jest cholernie gorąco.
Serbska część poza głównymi miastami jest tutaj
praktycznie wyludniona, a puste zabudowania
straszą po drodze. Na miejscu uzupełniam zapas
wody, wcinam kubełek lodów i obiad. Jeszcze
jeden pagórek, przejazd przez Stolac i jestem pod
Mostarem.

Dzień 28 – 09.08.12 | Przy Skręcie na Kozice –
Za przełęczą Makljen
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136.01 km | 8:36 h | Średnia 15.82 km/h | Vmax
60.21 km/h

Wolny rozruch, zajmuje mi sporo czasu aby
wbić się w dobre obroty. Mostar to dziwne
miasto, miejscami wygląda, jakby konflikt
dopiero co się zakończył. Budynków z
wyraźnymi śladami działań wojennych nie
brakuje. Mimo wczesnej pory na ulicach widzę
dużo ludzi, odmiana po wyludnionej serbskiej
części. Wyjeżdżając z miasta powietrze zaczyna
gęstnieć, w jednej z odnóg doliny szaleje pożar, a
wiatr roznosi dym po całej okolicy. Udaje się
przejechać ten niemiły kawałek i w kanionie
Neretwy spotkać ponownie na wiatr o sile Bory.
Podczas posiłku muszę uważać, żeby
przygotowane kanapki nie odfrunęły. Droga,
która tędy biegnie jest ruchliwa, ale również
widokowa. W Jablanicy odbijam w bok, już bez
zbędnych przerw. Jest odczuwalnie chłodniej niż
w poprzednich dniach, tylko na podjazdach leje
się pot. Postanawiam jeszcze zrobić parę
bonusowych km podjeżdżając nad Ramsko
Jezero, na którego półwyspie znajduje się
klasztor. Poziom wody wyraźnie opadł rysując
linie na brzegach, widok warty wysiłku. Zostało
jeszcze podjechanie pod przełęcz Makljen, ale
nie poszło mi to zbyt szybko. Spędziłem godzinę
w knajpie zaproszony przez lokalną młodzież.
Jeden z nich rozmawiał bardzo dobrze po
angielsku i mogłem trochę się dowiedzieć jak się
tu mieszka. Ponoć ostatni deszcz padał tutaj
przynajmniej miesiąc temu. Chcąc zdążyć przed
zachodem słońca kończę drogę w górę na
przełęcz i rozbijam się przy szczycie, jest tu
naprawdę chłodno.

Dzień 29 – 10.08.12 | Za przełęczą Makljen -
Wybrzuszenie przy kanionie Vrbas

160.82 km | 8:14 h | Średnia 19.53 km/h | Vmax
61.57 km/h

Rano jest ciemno, chcąc przestawić budzik o
parę minut wyłączam go. Przez to opóźniam
wyruszenie w drogę. Jadę w polarze, bez słońca
jazda w dół bardzo wychładza. Dopiero mogę się
rozgrzać na podjeździe za Bugojno. W paru
miejscach na drodze są prowadzone prace przy
umocnieniach skalnych ścian przy drodze. Jest tu

na tyle wąsko, że nawet rowerem muszę
poczekać aż koparka zrobi swoje. Za tunelem
prowadzącym do Kupresu wita mnie wiatr, z całą
siłą uderza od frontu. Zakupy i jedzenie, a teraz
trzeba stawić mu czoła, na tej pagórkowatej
niezabudowanej równinie, otoczonej łańcuchem
szczytów. Widoki na piątkę z plusem. Walcząc z
wiatrem zjeżdżam w dół do Jajce. Miasto mało
mi się podoba, starówka to jedna wielka knajpa.
Chcę się stąd ulotnić, ale most, którym chciałem
przejechać był zarwany, chyba nie od dziś.
Zrezygnowany wracam przez centrum, tym
razem do małego parku i robię obiad. Dopiero
teraz wiem czym były dziwne spojrzenia
mieszkańców, zajadałem się na widoku w czasie
ramadanu, co pewnie denerwowało poszczących
i wygłodniałych, którzy musieli czekać do
zachodu słońca. Dalej wjeżdżam w kanion Vrbas,
piękną widokowo trasę do Banja Luka.
Permanentny brak miejsca na namiot ratuje
lekkie odbicie drogi od kanionu. Tym razem
nocleg z widokiem na kanion i mały cmentarz.

Dzień 30 – 11.08.12 | Wybrzuszenie przy
kanionie Vrbas - Za Staza

161.12 km | 8:58 h | Średnia 17.97 km/h | Vmax
51.53 km/h

Po wyjściu z namiotu znowu chłód, z radością
witam słońce. Jadę dalej wzdłuż kanionu do
Banja Luka, gdzie spędzam dłuższą chwilę.
Miasto wyróżnia się na tle innych, jest bogato,
zwłaszcza patrząc na budynki rządowe. W
sklepach oczywiście też odpowiednio drożej.
Ruszam do Kozarac. W centrum miasta znajduje
się pomnik ofiar ostatniej wojny. Na szczycie nad
miastem stoi monument upamiętniający
pomordowanych w konsekwencjach bitwy o
Kozarac z czasów drugiej wojny. Monumenty
powstają wciąż nowe, wojna jest zawsze taka
sama. Park narodowy w tym miejscu jest dobrze
utrzymany, jest nawet wyznaczone miejsce na
obozowisko. Opuszczając górę znowu
przejechałem się na posiadanej mapie, droga
oznaczona jako główna okazała się szutrówką,
będącą obecnie szlakiem rowerowym. Ciekawy
system klasyfikacji. Zjeżdżam w dół do miasta,
niestety nie pozbędę się lokalnej waluty, banki
czynne w sobotę do 13 (phi). Zaraz potem
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dopada mnie kontrola policyjna, głównie ze
znajomości geografii Republiki Srbskiej.
Umiejętności językowe u policjanta są
fragmentaryczne, więc ogranicza się do pytania
się skąd jadę i czy wiem gdzie jestem.
Rzeczywiście nieco gubię drogę i zawracam się
na przejście. Zaraz za mną do Chorwacji jedzie
cały kondukt weselny – pocieszająca odmiana po
opuszczonych po Chorwackiej stronie domach, z
grubsza 50% to pustostany. Na jednym widać
złowrogi napis sprayem, o treści mniej więcej
takiej - „wszystko wraca tam gdzie powinno”.

Dzień 31 – 12.08.12 | Za Staza – Przed Velika
Horvatska

157.20 km | 8:31 h | Średnia 18.46 km/h | Vmax
60.66 km/h

Teraz to jest już naprawdę zimno, cały dzień
nie pozbywam się polaru, zbytnio
przyzwyczaiłem się do upału. W Sisak
uzupełniam zapasy do pełna i ruszam po
płaskim do Zagrzebia. Tutaj zwalniam. Światła,
dziury, typowe problemy miejskie oraz brak
mapy. Jadę tradycyjnie na przełaj, dość ciekawą
trasą zwiedzam stary piękny cmentarz. Po

przejechaniu w stronę masywu górskiego pytam
o drogę kobietę na szosie, na szczęście zawraca
mnie ze złej drogi. Rozmawiając jedziemy na
Sljeme, dzięki czemu górka poszła naprawdę
szybko. Sam podjazd nie jest trudny, żeby
utrzymać tempo brałem go ze średniej tarczy. Za
to podjechanie do końca, pod samą wieżę jest już
trudniejsze, bo jest tutaj kawałek ażurowej kostki
o nachyleniu przy którym odrywa się przednie
koło. Warto także wiedzieć, że droga na górę w
weekendy jest jednokierunkowa, przez co
kawałek do bocznej odnogi muszę przejechać
pod prąd. Wjeżdżam teraz w Zagorje, mocno
pagórkowaty teren.

Dzień 32 – 13.08.12 | Przed Velika Horvatska -
Za Turnišče

138.79 km | 7:52 h | Średnia 17.64 km/h | Vmax
58.06 km/h

O dziwo rano całkiem ciepło, w rozgrzewce
pomaga wyjątkowo upierdliwe ukształtowanie
terenu. Jadę w poprzek pagórków, drogami o
dużym nachyleniu. Dodatkowo dorzucam bonus
w postaci podjazdu pod zamek Veliki Tabor. Za
Krapiną robi się bardziej płasko i trasa idzie
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szybciej. Cisnę do Słowenii, pozbywam się
resztek kun, niestety KM się nie pozbędę (są
niewymienialne na terenie UE). Tak zamroziłem
sobie trochę kasy. Po obiedzie jadę na tereny
winnic Jeruzalem. Słońce i chmury daje świetne
efekty wizualne. Czuję, że przygoda powoli
zmierza ku końcowi.

Dzień 33 – 14.08.12 | Za Turnišče – Przed
Eisenstadt

178.69 km | 9:46 h | Średnia 18.30 km/h | Vmax
49.56 km/h

Zawór w kartuszu się rozszczelnił, zawartość
całej sakwy śmierdzi dodatkiem aromatycznym
do gazu. Cieszę się, że jednak wziąłem jeszcze
jeden kartusz, który póki co działa. W ostatnim
miasteczku uzupełniam zapasy i jadę na tą
„mniej płaską” część Węgier. Jest tu ciekawie,
sporo lasów lekkie przewyższenia. Niestety za
Csákánydoroszló kończy się las, a zaczyna się
wiatr w twarz, zatem z dobrej statystyki nici.
Dowiaduję się też, czemu wyglądam dziwaczniej
niż powinienem, mijam termometr wskazujący
31C jadąc w polarze. Przed Sopron chwilę jadę
ichnią krajówką, mało przyjemna jazda, ale innej
drogi nie ma. Samo Sopron bardzo mi się
podobało, warto zwiedzić. Nocuję już po
austriackiej stronie granicy, z widokiem na
Eisenstadt. Po tym dniu boli tyłek i plecy, Węgry
mają standard drogowy podobny do polskiego.

Dzień 34 – 15.08.12 | Przed Eisenstadt – Za
Reintal

163.57 km | 9:01 h | Średnia 18.14 km/h | Vmax
40.91 km/h

Budzi mnie słońce, niestety po śniadaniu
chowa się za chmurą, muszę ubrać ciuchy. Pod
Eisenstadt niemiła niespodzianka, wszystko
pozamykane, a miasto opustoszałe. Pozostaje
pogodzić się z tym faktem i ruszać dalej. Do
Wiednia wjeżdżam jakąś trasą rowerową
biegnącą przy stacji transformatorowej. Ślad, po
którym się poruszałem, aż do wyjechania z
miasta to niezła zagwozdka przy próbie jego
odtworzenia. Jadę totalnie na przełaj i o dziwo
dobrze mi poszło. Obiad zjadam w macu, kupuję

też jeden z najdroższych chlebów w życiu,
przynajmniej jest smaczny. Centrum Wiednia
bardzo mi przypadło do gustu, wypadałoby
kiedyś wybrać się tu z mapą. Poruszanie się tutaj
z rowerem nie stanowi żadnego problemu, a
korek na drodze rowerowej to normalna sprawa.
Pod wieczór dojeżdżam do czeskiej granicy.
Wyładowałem pierwszy raz telefon, trzeba go
będzie gdzieś naładować jutro.

Dzień 35 – 16.08.12 | Za Reintal – Hranice

154.89 km | 8:24 h | Średnia 18.44 km/h | Vmax
55.13 km/h

Piękny poranek, leciutki wiatr i widok na
wschód słońca. Zdecydowanie fajna miejscówka.
Mało fajny jest tylko fakt braku śniadania.
Zwijam się szybko i jadę do Czech. Wizyta w
bankomacie i w końcu mogę coś zjeść. Dzisiejsza
trasa to mniejsze lub większe pagórki. Kieruję się
z grubsza na azymut, wspomagając się mapami
topograficznymi, które są rozwieszone na
tablicach w niemal każdej miejscowości. Udało
mi się zajechać na kemping (pierwszy i jedyny).
Naładowałem tam telefon i zgoliłem wyprawową
brodę. Pękło ponadto 10 tysięcy km od początku
sezonu. Nocleg był strasznie dziwnym
doświadczeniem, hałas i ludzkie odgłosy na
około to coś, przy czym dawno nie zasypiałem.

Dzień 36 – 17.08.12 | Hranice – Za
Gorzyczkami przy  A1

163.68 km | 8:53 h | Średnia 18.43 km/h | Vmax
51.16 km/h

Pochmurny dzień, praktycznie do wieczora.
Udało mi się szybko pozbierać i ruszam w
bardziej górski kawałek. Jadę przez dwie
przełęcze do Opavy i przekraczam granicę w
Wiechowicach. Polska wita mnie mżawką, jest to
pierwszy deszcz odkąd wyjechałem z Istrii. Jadę
przez liczne pagórki i zbieram śląskie gminy.

Dzień 37 – 18.08.12 | Przy A1 – Zgoń

168.44 km | 9:11 h | Średnia 18.34 km/h | Vmax
53.88 km/h
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Rano ciepło, ale wilgotno. Mgła, która
ustępuje dopiero po 9. Marnie się w niej jedzie,
rosa osadza się na ubraniu, rzęsach, wszystkim.
Potem robi się ciepło i słonecznie. Za Cieszynem
spotykam sakwiarza i jedziemy razem do Bielska
Białej. Nasze spotkanie było dość dziwne, bo
zaczęliśmy od rozmowy w obcych językach i
dopiero po dłuższej chwili zorientowaliśmy się,
że obaj jesteśmy „stąd”. W Czechowicach-
Dziedzicach staję na obiad w parku i staję się
obiektem zainteresowania lokalnych miłośników
trunków. Niektórym alkohol przetrawił już
kompletnie mózg, z innymi rozmawia się
całkiem przyjemnie. Ot taki Polski folklor. Z
braku miejsca rozbijam się na czymś
podmokłym, mam nadzieję, że tragedii nie
będzie.

Dzień 38 – 19.08.12 | Zgoń – Przed
Rzędkowicami

133.03 km | 7:10 h | Średnia 18.56 km/h | Vmax
52.68 km/h

Zimna noc, ze względu na wilgoć. Rano mgła
szybko ustępuje i robi się ciepło. Drogi są z
grubsza „fatalne”, więc prędkości też nie osiągam

oszałamiających. W Czeladzi spotykam kierowcę
ciężarówki, tak mnie zagaduje, że spędzam z nim
ponad dwie godziny. Opuszczam tereny
zurbanizowane i wjeżdżam na skraj Jury.

Dzień 39 – 20.08.12 | Przed Rzędkowicami –
ZaWolą  Kamocką

191.70 km | 9:24 h | Średnia 20.39 km/h | Vmax
64.39 km/h

Miejscówka do spania rewelacyjna, przebijam
się przez ostatnie górki na trasie. Nastała
płaskość. Wiatr lekko w plecy, stąd dobra
statystyka tego dnia. Muszę już wyglądać „jak
podróżnik”, bo wzbudzam ogólne
zainteresowanie, tym razem w Radomsku. Jem
ostatni ciepły posiłek na trasie, palnik po
upuszczeniu na ziemię rozpadł się na dwie
części. Chyba naprawdę czas wracać do domu.

Dzień 40 – 21.08.12 | Za Wolą  Kamocką – Za
Krępą

177.44 km | 8:56 h | Średnia 19.86 km/h | Vmax
39.84 km/h
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Noc miałem co najmniej zabawną. Namiot
rozstawiłem na środku pola, bez osłony, a w
dodatku przybiłem go cienkimi tytanowymi
szpilkami. Przyszła burza, wyrwała szpilki, a ja
musiałem walczyć, żeby namiot nie odleciał. Na
szczęście noc obyła się bez strat. Dzień zszedł na
zbieraniu gmin, chyba udało się zgarnąć ich
całkiem przyzwoitą ilość. Jutro dom, z
zachodnim wiatrem powinno pójść szybko.

Dzień 41 – 22.08.12 | Za Krępą – Warszawa

151.46 km | 6:58 h | Średnia 21.74 km/h | Vmax
38.05 km/h

Rano suchy namiot, jem śniadanie i ruszam.
Za Łowiczem jeszcze małe odbicie po gminę i z
powrotem na DK2. W Sochaczewie robię
ostatnie zakupy, oraz zaliczam dość poważną
wywrotkę na torach. Kiedy płukałem ranę gość
jadący za mną też zaliczył glebę, trefne miejsce.
Do domu z zaciśniętymi zębami jadę już bez
przerw. Wchodzę do pustego domu i tak kończy
się ta przygoda. Huh.

Jadąc samemu ma się dużo czasu na myślenie,
rozmowę ze sobą. Wsłuchanie się w ciszę. Choć

często zadaję sobie pytanie „Po jaką cholerę ja się
tu pcham?”, to zwykle po dokładnym rozejrzeniu
się dookoła już to wiem. Jadę, by walczyć z
terenem, pogodą, sobą. Jadę, aby zobaczyć na
własne oczy bezkresną przestrzeń, by budzić się w
dziwnych miejscach. Przeżyć to, na co większość
ludzi, mając możliwości, nigdy się nie zdecyduje.
Poczuć prawdziwą wolność, decydować o tym,
gdzie się udać, a także ponieść konsekwencje
własnych wyborów. Po prostu to lubię.

Obrany kierunek był trafny, warunki pogodowe
znośne, a rower dzielnie przetrwał trudy podróży.
Wyprawę uznaję za zakończoną pełnym
sukcesem.

Jeśli masz jakieś pytania na temat trasy,
warunków to chętnie udzielę na nie odpowiedzi.

Mapa wyprawy

http://www.bikemap.net/route/1801966
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Przypomniał mi się wywiad jakiego ukraińskipiłkarz Andrzej Szewczenko udzielił jednej z
gazet sportowych. Dziennikarza zainteresowało
zwyczajne, codzienne życie profesjonalisty.
Wynikło, że jak „Szewa” nie trenuje to śpi, a jak
nie śpi i nie trenuje to je, a raczej się odżywia.

Dlaczego taki tryb życia skojarzył mi się z
wyprawami na rowerze?

Wkażdym razie wypoczynek, czyli gdzie spać –

camping czy „miejscówka” oraz co, gdzie i kiedy
jeść stają się naprawdę ważne.

-No, ale przecież nie po to wyrusza się na
wyprawę.

-Tak? A po co?

Zakładałem, że będę miał czas przemyśleć ten
„filozoficzny” problem w czasie samotnej podróży
rowerowej przez niemieckie, włoskie i austriackie
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Alpy. Właściwie to pedałowanie powinno sprzyjać
myśleniu. Przecież do podobnego wniosku doszedł
Arystoteles, zakładając szkołę perypatetyków i
dając nauki podczas spacerów po wybrzeżu. Skoro
łażenie miało pobudzać myślenie, to
pedałowanie… no co?

Już w lipcu przetestowałem z żoną, że na
weekendowy bilet DB, da się z rodzinnego
Szczecina dojechać do każdego miejsca w
Niemczech. Nawet jeśli posypie się plan podróży

z powodu spóźnienia pociągu. A to wcale nie jest
taką rzadkością, wbrew obiegowej opinii o
nadzwyczajnej punktualności niemieckich kolei.
Trzeba liczyć się z licznymi przesiadkami,
albowiem jazda odbywa się Regional Ekspresami
ew. Ekspresami Miedzyregionalnymi.

Podróżowanie kolejami ma tę zaletę, że
nawiązuje się sympatyczne kontakty. Już w
Szczecinie dosiada sympatyczne młode
małżeństwo z rowerami. Jechali na romantyczną
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tygodniówkę w okolice Würzburga. W
Monachium wzbudziłem swoim trekkingiem,
zainteresowanie grupy Niemców, którzy wpadli
do pociągu z naprawdę wypasionymi rowerami
górskimi. Jak ja, jechali do Rosenheim. Zdziwili
się, że zamierzam nocować na kempingu,
którego według ich wiedzy nie było. Faktycznie
„wujek google” zrobił mnie w Karola. Jadę wiec
pomimo nocy za miasto, rozstawiam w dziesięć
sekund mój nowy namiocik. Czuję się jak ten
Cygan, który nie troszczy się o to gdzie będzie
spał tej nocy.

-A gdzie będzie spał?

- Na Cygance.

Zaczął się właściwy etap mojej wyprawy.
„Berge rufen”. Pierwszy cel, to Zell am See.
Zatrzymałem się na małym kampingu przy
landhauz’ie Christa. Tylko 6 euro za noc,
kameralne tarasy, ruch minimalny. W nocy
popadało delikatnie.

Na Großglockner Hochalpenstraße
wyruszyłem przed południem, tzn. bardzo
mocno spóźniony. Należało wyjechać o świcie.
Kiedy ja grzebałem się pod górę ,
prawdziwi górale - co prawda na
rozpowszechnionych tam wyścigówkach –
wracali w doliny. Na nieszczęście zerwałem
łańcuch. Musiałem wyregulować też przerzutki.
Trzydziestotrzykilometrowy podjazd właściwy, o
nachyleniu 12% okazał się dla mnie - turysty
nizinnego – mocnym przetarciem. Kiedy
docierałem pod przełęcz Hohtor naszły chmury i
zrobiło się „mleko”. Ruch samochodów i
motorów zamarł zupełnie. Postanowiłem
zanocować pomimo obaw o niedźwiedzie, na
wysokości ponad 2400 m n.p.m. Cisza
niesamowita. Noc czarna. Budziłem się kilka
razy nasłuchując, czy coś nie łazi. Zapaliłem
„czołówkę”, gdy pod leżący obok rower podszedł
lis. Gapił się tak na mnie przez chwilę, po czym
bez strachu podreptał w swoją stronę.

Kiedy bladym świtem zjeżdżałem w stronę
Heiligenblut, pod przełęcz podjeżdżała już para
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Kanadyjczyków z sakwami na rowerach i na
dodatek ciągnąc przyczepki BOB Yaka.
Fantastycznie. Za Hiligenblutem zaczynają się
dość dobrze oznakowane trasy rowerowe.
Prowadzą wzdłuż dróg kołowych albo
niezależnie. Mnie to akurat odpowiada.
Przynajmniej nie martwię się czy jakiś „miszcz
kierownicy” nie porysuje mi lakieru. Na
niektórych ścieżkach ruch rowerów jest
niesamowity. Między Lienz a Silian, wzdłuż
Drawy spotykałem całe rodziny Włochów. Wielu
ojców wiozło na krzesełkach prawie niemowlęta.
Niektóre spały podczas jazdy z główkami
zwieszonymi w bok. Wiele osób
niepełnosprawnych poruszało się na rowerach a
niemal wszyscy z biegiem rzeki. Jedyny problem
z odnalezienie tych dróg rowerowych.
CityNavigator Garmina z zasady ich nie
pokazuje.

Małe miejscowości włoskie są bardzo
przyjemne. W Brunico trafił mi się festiwal
lokalnych wędlin. Ich mortadela miała dobrze
ponad pół metra średnicy. Mortadela jak to

mortadela. Żaden frykas. W innym miasteczku,
faceci o fioletowych twarzach pod „Budką z
winem” wyglądającą ja tradycyjna PRL-owska
budka z piwem. Miałem pewne obawy przed
zrobieniem zdjęć, ale miejsce było klimatyczne.

Planowałem zjazd do Brixen, ale tunel
zamknął mi drogę. Musiałem skierować się
drogą SS244 na La Villa. Wzdłuż drogi jest
kilkanaście tuneli, ale równolegle istnieje jeszcze
stary szlak otwarty dla rowerów. Dzięki tej
niespodziewanej zmianie planów podjechałem
na Passo Gardena i pobyłem trochę w
Dolomitach. Wspaniałe są barwy skał w
promieniach zachodzącego słońca, ale podczas
zjazdu z przełęczy było nieźle zimno. Przydała
się bluza i czapka z windstoperem.

Wreszcie Bolzano. Miasto z prawdziwie
włoskim klimatem, gdzie jest muzeum ze słynną
mumią Oetzi,ego. Niestety nie zwiedziłem. Taki
mankament samotnego podróżowania.

Z Bolzano do Merano jedzie się szeroką



276



277

doliną, obsadzoną aż po stoki gór sadami jabłoni.
W Polsce też są duże gospodarstwa sadownicze,
ale tam to jest produkcja rolnicza o
przemysłowym charakterze. Drzewa
przystrzyżone i rozpięte na linach. Co kilka
kilometrów ogromne przetwórnie. Przyszłość
rolnictwa.

Całą drogę od Bolzano aż do granicy z
Austrią na przełęczy Resia lub Reschen odbywa
się po ścieżkach rowerowych. Po przekroczeniu
granicy już tak pięknie nie było. Zaplanowałem
podjazd na Fernpass, ale ruch samochodowy na
drodze miał takie natężenie, że odpuściłem i
skierowałem się równoległą do niej „drogę
rzymską”. Grupy bajkerów poruszały się po niej
na full,ach, ale mojego trekinga częściej
prowadziłem ze względu na kamienistą
nawierzchnię. Takich „rzymskich dróg”
napotkałem kilka po drodze. Wyglądały jak…
zwykłe ścieżki w lesie.

Z Fernpass,u do Garmisch jedzie się cały czas
z górki, najczęściej po drogach kołowych. Miasto
jest bardzo przyjemne. Wiele domów
udekorowanych jest fantazyjnymi… malunkami?

Malowidłami? Takie dekorowanie domów jest
rozpowszechnione w całych Alpach, ale te w
Garmisch zrobiły na mnie największe wrażenie.
Wiele dziewczyn ubranych było w tradycyjne
stroje, tak po prostu na mieście. Sympatyczne.
Kamping jest niedaleko amerykańskiej bazy
artylerii. W recepcji dostałem do wypełnienia
ogromny kwestionariusz meldunkowy, który
musiałem sam wypełnić. I to za moje 13,80 euro.

Do domu wracałem DB znowu na bilet
weekendowy. Prawie cały dzień spędzony w
pociągach z przesiadkami. Przekroczenie granicy
bywa małym szokiem kulturowy. Właściwie
dlaczego polski policjant odradzał mi jazdę
rowerem po ojczystych drogach w sobotni
wieczór? Usilnie namawiał mnie na jazdę
niemieckim szlakiem Odra-Nysa. Zawróciłem i
po kilkuset metrach wjechałem na stłuczoną
szyjkę od butelki po wódce. Jak miło.

Opisał swoją podróż rowerem

Mula53
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Pomysł na wyprawę do Turcji powstał popowrocie z wyprawy na Bałkany w 2011 roku.
Na pytanie to gdzie teraz? To może orient
rzuciła Monika i tak stanęło. Monika i Tomek od
dawna eksplorowali południe Europy z
upodobaniem na kraje bałkańskie. Tym razem
chcieli zobaczyć coś nowego. Mnie myśl by
spróbować pojechać gdzieś dalej też się spodobała.

Plan by taki sam jak zawsze . Upakowujemy
siebie i rowery do auta i jedziemy tak daleko jak
zmęczenie kierowcy i pasażerów na to pozwoli.
Wiedzieliśmy ze mamy dotrzeć za Istambuł do
Sapancy. To miasto w którym mieliśmy spotkać
się z Beddim. Turkiem z couch surfing
poleconego przez znajomą . Z prostych wyliczeń
wychodziło ze mamy do pokonania ponad
2000km. Wyglądało na to ze dużo czasu
spędzimy w zielonej blaszance na czterech

KKuubbssoonn
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kołach zanim dotrzemy na miejsce. Po
pierwszym noclegu na Węgrzech wiemy ze czas
dojazdu do celu się wydłuży . Pokonujemy
dziennie max 700km. Jeden kierowca bez
zmiany więcej nie podoła. Zrobiło się strasznie
duszno i gorąco. Wypadają kolejne postoje. W
Rumuni gdzieś na łące przy budowanej cerkwi.
W Bułgarii na plaży na Morzem Czarnym w
okolicach Burgas. Pomimo ożywczej kąpieli w
morzu i plażowym biwaku czujemy się

zmęczeni tą samochodową tułaczką. Wszyscy
marzą by w końcu usiąść na rowerowym
siodełku i móc wesoło pedałować. W czwarty
dzień tej mitręgi wreszcie wjeżdżamy do Turcji.
Po całodniowym przebijaniu się przez Istambuł
docieramy do Sapancy. Beddi przyjmuje nas
miło i każe się czuć jak u siebie w domu. Upały
są już nieznośne. Mało odpoczywamy u niego.
Po wyruszeniu z Sapancy piątego dnia wreszcie
docieramy w okolice Ankary. Na pierwszej stacji
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benzynowej w Golbasii przy obwodnicy stolicy
postanawiamy zostawić zielonego kropka i
przesiąść się na rowery. Mamy już serdecznie
dosyć podróżowania w dusznym samochodzie
bez klimy. Kropek zostaje pod opieką
menadżera stacji. My ruszamy na rowerach na
południe . Chcemy dotrzeć do Kapadocji.
Zrobić pętle i wrócić tu po trzech tygodniach.
Pierwsze dni to męka z przystosowaniem się do
klimatu. Jesteśmy wykończeni podróżą a
jeszcze nie zaklimatyzowaliśmy się dostatecznie.
Gorąco jest mimo ze to dopiero połowa
czerwca. Ulga przychodzi jednak szybko.
Pomimo palącego słońca wieje ciągle przyjemny
wiaterek który w żaden sposób nie przeszkadza
jechać. Przyjemnie chłodzi . Noce okazują się
też nie takie ciepłe . Zdarzają się dni ze na
wysokości dochodzącej do 1500 m i silnym
wietrze pomaga tylko ubieranie się na cebulę.
Cierpię głownie ja bo zabrałem najcieńszy
śpiwór jaki miałem. Kilometry uciekają, dni
mijają. Zachwycamy się tureckimi krajobrazami.
Wrażenie robią te ogromne przestrzenie.
Horyzontu nie przesłania prawie nic oprócz
łagodnych gór. Widać odcienie coraz bledszej
zieleni a czasem tylko żółci i brązu . Wegetacja
jeszcze jest ale widać ze nie potrwa to za długo.
Martwimy się jak będzie wyglądać sprawa
dostępu do wody. Obawy szybko się rozwiewają
gdy co kilkanaście kilometrów znajdują się przy
drogach ujęcia wody. Czasami są to jedyne
miejsca gdzie znajduje się trochę cienia i
ochłody. Zaskakuje nas roślinność. Jest wielka
mnogość wszelkich suchorośli, ostrych krzewów
i kłującej trawy. Nauka botaniki zaraz w
praktyce szybko wychodzi. Przekonuje się o tym
ze nie warto zjeżdżać z asfaltu i ubitej ziemi.
Przejazd po zielonym lub nawet wyschniętej
trawie kończy się łataniem dętek. Robimy
kolejne kilometry . Ustala się pewien rytm
dziennego funkcjonowania. Pobudka wczesnym
rankiem zaraz po wschodzie słońca . Poranna
toaleta i zwijanie namiotów. Przez wyjazdem
jeszcze czas na poranną kawkę z zestawu 3 w 1
wraz pysznymi tureckimi czekoladowymi
babeczkami . Taki zapas spożytej energii musi
wystarczyć do śniadania. Jemy je już w pierwszej
napotkanej otwartej herbaciarni. Trzy herbaty.
To zestaw wielokrotnie powtarzany. Pomaga
znieść upały i daj kopa na dalsze kręcenie. Po

popołudniu gdy temperatura nie daje szans do
jazdy szukamy obrobimy wytchnienia.
Najczęściej odpoczywamy w miejskich parkach.
Punktem dnia jest szukanie najlepszej
kebabowni z rozsądnymi cenami oczywiście.
Nie zawsze się to udaje. Początkowo
nieświadomi tureckiego podejścia do turysty
robimy dziwne miny przy płaceniu rachunku.
Szybko się jednak uczymy . Wiemy już ze w tym
kraju trzeba najpierw pytać o cenę a potem coś
zamawiać. Tureckie jedzenie to uczta dla
mięsożerców. Kebaby smakują wyśmienicie i
dają nam dużo energii naszym organizmom.
Mięsko podawane jest na różne sposoby z duża
ilością warzyw. Dodatkami są pszeniczne placki
. Wprawdzie jedzenie jest nieco droższe niż u
nas ale jej jakość i smak to rekompensuje.
Cierpimy tylko z jednego powodu. Nie ma w
obfitości w piwie i winie . To w końcu
zrozumiałe. Jesteśmy w muzułmańskim kraju.
Nie ma browaru na przerwie pod sklepem nie
ma piwka po obiedzie. Nie ma też wieczornej
degustacji wina na wieczornym biwaku. Ach te
Bałkany tam to był raj dla nas . Trudno trzeba
się odbyć pokutę alkoholową . Jak się wróci do
domu to swojskie piwko przecież czeka w
piwnicy. Chociaż nagradzamy się czasem za
dotarcie do fajnych miejsc. Jedna butelka Efezu
na głowę musi wystarczyć. Ta flaszka podłego
piwa w przeliczenia na nasze to 7 pln. To nie
pociesza nas za bardzo. Przesiadamy się zatem
na cukier i kofeinę. Takiej ilości coca-coli i coli
–turka to nie wypije już nigdy. Jednak organizm
się domagał tego paskudztwa i nie było rady. Pic
było trzeba. Uc caj czyli trzy herbaty to
wyrażenie najczęściej używane w naszym
okrojonym tureckim. Miłe były tez okoliczności
spożywania tego narodowego napoju. Dziwnie
się czujemy gdy wjeżdżamy porą herbacianą do
małej mieściny. Coś jakby wizyta kosmitów .
Patrzą na nas wszyscy siedzący przy czaju faceci.
Mysla pewnie. Co? Na rowerach z bagażami, w
kaskach, bez długich spodni i jeszcze jest tam
kobieta. Trwa to moment ale wrażenie jednak
zostaje. Czasem ktoś zapyta skąd jesteśmy i co tu
robimy . Postawi kilka kolejnych gorących
szklaneczek i robi się sympatycznie. Ciekawa
sprawa ze prawie zawsze biorą nas za Niemców.
Za dobrze już wyglądamy z tymi nowymi
sakwami znanej firmy.
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A wokół po kliku dniach zaczynają się
pojawiać dziwne krajobrazy. Taki skalisty pejzaż .
Gdzie się spojrzy widać jaskinie czy większe
dziury w skałach. Zaczyna się Kapadocji. Na
pierwszy z noclegów wybieramy sobie ogromną
kilkusetmetrową dziurę w ziemi. Coś jakby
wielka rzeka płynęła tu kiedyś. Istny księżycowy
krajobraz. Nad rankiem wyjeżdżając z tego
miejsca trafia się obejrzeć widowisko który tutaj
jest prawie codziennością. Dziesiątki balonów z
turystami startuje zaraz po świcie. Taka atrakcja
dla tych co zapłacą ponad setkę euraków za
widoki zapierające dech. My oglądamy
krajobrazy z poziomu rowerowego siodełka. Jest
co oglądać i karta w aparacie pęcznieje od
megabajtów pikseli. Tak dziwnych form
skalnych nie widzi się często. W dodatku są one
w takim nagromadzeniu i kolorze. Erozja w tym
wulkanicznym podłożu ukształtowała
fantastyczne kształty. Skalne grzyby, kominy ,
ostańce , stożki. Jedna z dolin nazywa się Love
Valley. Jakie skały tam sterczą i co przypominają
to zostawię dla dociekliwych. Kapadocji nie da
się pomylić z innym miejscem na Ziemi.

Kapadocja słynie też ze swoich skalnych
kościołów. Zwiedzamy te najważniejsze
ulokowane w mieście Goreme i w dolinie Ihlary.
Po kliku dniach oglądania malowideł fresków i
zaliczaniu kolejnych chrześcijańskich
sanktuariów czujemy mały przesyt.
Zakościołowaliśmy się za bardzo. Wszystko się
zlewa. Mając do dyspozycji przewodnik Pascala
srodze się czasami zawodzimy . Opis kościoła i
malowidła na kilkanaście linijek a w
rzeczywistości rozczarowanie. Z pięknej historii
na skale zostaje jakieś wspomnienie dawnej
świetności . Zniszczenia są duże i trzeba dużo
wyobraźni w głowie by wskrzesić to co było.
Tylko nieliczne kościoły są zamknięte i
pilnowane. Czym to grozi w przy większym
ruchu to wiadomo. Ślady wandalizmu są sprzed
stu lat jak i współczesne. Co nie uczyni człowiek
zdziała przyroda. Czy poprzez kataklizm czy
przez powolna erozję. Pojedzcie tam czym
prędzej.

Opuszczając Kapadocję odwiedzamy
kolejną atrakcje. Podziemne miasto w
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Derinkuyu. To kompleks podziemnych
pomieszczeń w których schronienie mogło
znaleźć 20 tys. ludzi. Wprawdzie od stek lat nikt
tam mieszkał ale widać jeszcze ogrom ludzkiej
pracy włożonej w zbudowanej takiego miejsca.
Mnie osobiście raziła trochę surowość tych
podziemi łącznie z współczesnymi betonowymi
wlewkami. Brakowało ekspozycji pokazującej to
życie w podziemiach. Nic tylko skała obrobiona
przez człowieka, labirynty korytarzy, nisze,
wykusze. No cóż atrakcja jest magnesem i tak
przyjadą jak co dzień wypełnione autokary.

W poszukiwaniu miejsca na nasze noclegi
czasem przesadzamy. Ma być to najładniejsza

miejscówka z pięknym widokiem i miękkim
posłaniem. Miękkie to takie na wysuszonym
sianku oczywiście. Widoki a owszem bywają
często ale z tym drugim nieco gorzej. Pewnego
razu miejscowi zażartowali sobie z nas ze jeśli
szukamy wygodnego spania i hotelu to jest tego
pełno w okolicy. Pokazywali nam na migi te
jaskinie wydrążone w skale. Z ciekawości
sprawdziłem to. Przeważnie są zamieszkałe.
Przez owady i inne stworzenia których
pozostawione ślady są bardzo czytelne. W
ostateczności służą za magazyny ziemniaków czy
innych płodów. To my dziękujemy i śpimy w
namiotach. Na twardym i kamienistym.
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Po drodze są jeszcze przejazdy przez
przełęcze. Podziwiamy z nich widoki na
nieczynne wulkany. Nad Kapadocją górują trzy.
Pomimo ze jest czerwiec widać na nich jeszcze
śnieg. W otoczeniu jest jeszcze bujna zieleń i
pełno kwitnących kwiatów. Gdyby mieliśmy tu
kiedyś powrócić to tylko w maju. Góry muszą
być wtedy pokryte równo zielonym kobiercem.

Drogi w Turcji. Granice autem
przekraczaliśmy w małym przejściu Małko
Tyrnovo. Po bułgarskiej stronie strasznie
dziurawa i wąska droga. Zdziwienie jest duże jak
widzimy rzeczywistość po stronie tureckiej.
Nowy gładki asfalt, szerokie pobocza. Tak jest

już to samej Ankary. Wszystkie autostrady i
główne drogi są w bardzo dobrym stanie. Buduje
się też na potęgę nowe. Jedynie pułapki dla
rowerzystów to takie ze czasami się ten asfalt
topi i trzeba omijać odcinki półciekłej mazi.
Nawierzchnia bywa też nierówna. Asfalt
wylewany jest na drobny kamyszek. Dla Moniki i
Tomka było to nieznośne bo ich rowery miały
sztywne widelce. Na zjazdach daje się to wyczuć.
Trzeba uważać na jazdę na skróty i bez dobrej
mapy. Drogi bitumiczne szybko się kończą i
przechodzą w tylko utwardzone. Poza tym
oznakowanie poza głównymi miastami jest
szczątkowe i można się pogubić. Kierowcy
bardzo przyjaźnie nastawieni do takich jak my.
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Często nas pozdrawiają trąbiąc klaksonami.
Uważać trzeba tylko na autobusy rejsowe. Są
znacznie szybsze od ciężarówek a najważniejszy
jest dla ich kierowców rozkład jazdy a nie inny
użytkownik drogi.

Turecki patriotyzm. Z lektury przewodnika
wiedzieliśmy ze takie zjawisko istnieje.
Namacalnym przykładem tego była obecność w
krajobrazie flagi tureckiej . Ogromną
powiewającą czerwoną flagę zobaczyć można
nad każdy miastem. Na znaczniejszej górze. Nad
domowym chlewikiem. Widok ładny więc robie
dużo zdjęć z takim ujęciem. Portrety ojca
narodu Kemala Ataturka można spotkać w
większości publicznych miejsc. Jego surowa
podobizna wisi na ścianach w bankach, w
publicznej instytucji czy zwykłym barze. Na
pomniku jest w parku w każdym większym
mieście.

Opuszczając płaskowyż Kapadocji
wjeżdżamy w na suche bezludne pustkowia.
Mamy w zasięgu wielkie słone jezioro Tuz Golu.
Ze względu na wysokie temperatury
rezygnujemy z tego pomysłu. Natrafiamy
przypadkiem na inny ewenement przyrodniczy.
Jezioro pochodzenia krasowego wyglądające jak
krater po wybuchu meteorytu. Nie mniej
zdziwiony jest właściciel wielkiego namiotu dla
turystów widzącego nas w tym miejscu.
Przywykł do widoku turystów wysiadających z
klimatyzowanych autobusów ale takich na
rowerach widzi pierwszy raz tutaj.
Przeczekujemy u niego najgorszy upał i
kierujemy się w kierunku miasta Konya.

Konya słynie z Mauzolem Mevlany
sufickiego myśliciela i poety. Zasłynął również z
tego ze założył bractwo tańczący derwiszy.
Wizyta w tym miejscu jest niezwykłym
przeżyciem. Wiemy ze dla więżących Turków to
miejsca jest jak dla nas nasza Częstochowa.
Czuć tą atmosferę miejsca. Odświętnie ubrani
ludzi. Kobiety w płaszczach i chustach na głowie
w towarzystwie swych dzieci i mężów .
Fotografujemy wszystko wokół bo i turystów tu
dużo to nam to zachowanie jakoś uchodzi. W
środku przy grobie Mevlany zakaz robienia
zdjęć. Nie mogę się jednak pohamować i

pstrykam dyskretnie kilka. Rozmodlone kobiety
ze łzami w oczach. Modlitewna egzaltacja.
Wszędzie ten nabożny szacunek do świętego
miejsca. Robi to wrażenie a klimat udziela się
wszystkim.

Mija już połowa naszej wyprawy a my mamy
ochotę na znalezienie miejsca na odrobinę
wytchnienia. Od upałów i słońca. Jedziemy do
krainy jezior. Nabieramy ponownie wysokości.
W oddali widać góry Taurus. Kraina jezior to
miejsce w gdzie jest duża obfitość wody. Całe
doliny obsadzone są sadami owocowymi.
Przeważa czereśnia. Udało się nam trafić na
okres jej dojrzewania. Po pierwszym zachwycie
nad wielkością i kolorem zaczynamy się
przejadać tym przysmakiem. Wszystkie drzewka
są sztucznie nawadnianie. Ciągi instalacji
doprowadzającej wodę są długie na kilometry.
Dochodzimy do wniosku ze rodzime czeresienki
są smaczniejsze od tych szybko wypędzonych
tureckich.

Przewodnik Pascala jest czytany
szczegółowo. Monika botanik z wykształcenia
chce zobaczyć okaz endemicznego dębu
wulkanicznego i cedry rosnące gdzieś na małym
jeziorkiem. Szukamy ich całe przedpołudnie i nic
. Zamiast cedrów jest czarna sosna a szukany
Quercus vulcanica nie jest wcale taki okazały. W
końcu lądujemy na całą resztę popołudnia na
brzegiem jeziorka. Robimy przyjemne kąpanko
z przepierką ciuchów.

Skręcamy na północ. Na drodze miasto
Afyon. Dawna nazwa to Afyonkarasihar czyli
czarna forteca opium. Już ze znacznej odległości
widać groźny widok fortecy na czarnej skale.
Mamy zadanie. Zdobyć ją i zatknąć białą
czerwoną flagę. Rowery zostawiamy pod
meczetem i śmiało szturmujemy górę. Warte to
poświecenia się. Panorama miasta pod nami jest
niesamowita. Jest tez chwila dla zdobywców i
pozowanie do zdjęć z narodowymi barwami. I
jeszcze opium. Szukamy maku po wyjeździe z
miasta. Uprawia się go na mała skalę i pod ścisła
kontrolą. Makówkowe pole w kolorze
fioletowym znajdujemy w końcu niedaleko drogi
. Kilka ujęć i jazda dalej.
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Poszukiwania nie kończą się na roślinach..
Teraz szukamy Frygów a ściślej tego co zostało z
ich cywilizacji. Zamieszkiwali oni tę ziemią
zwaną Fryzją od około 1000 r p.n.e. Zgodnie z
zaleceniami przewodnika zjeżdżamy z głównej
drogi i jedziemy według znaków. Mają tam być
reliefy przedstawiające lwy frygijskie. Pod
jednym z masywów skalnym widać wykute
jaskinie i zaparkowane z auto. Obok rodzinka na
pikniku. Z oddali wydaje mi się ze dzieci coś
nam pokazują ale my ignorujemy to. Pora późna
i czas znaleźć miejsce na nocleg. Rankiem
pakujemy się w wracamy z niedosytem. Lwów
ani śladu. Jednak są! Jak mogłem ich wczoraj nie
zauważyć. Teraz poranne słońce dokładnie je
oświetla. Dwie bestie z obnażonymi kłami
strzegą wejścia do grobowca.

Nie tylko my poruszamy się śladami
cywilizacji frygijskiej. Na jednej z dróg
prowadzącej do kolejnego miejsca spotykamy
parę Francuzów. Podróżują tak jak my na
rowerach po okolicy. Nie mają chyba takiego
małego budżetu. Do Turcji dotarli autokarem.
Monika potem stwierdzi ze też coś za lekko
obładowani byli, pewnie nocują w hotelach.

Wyprawa zbliża się ku końcowi. Myślę sobie
ze szkoda ze nie udało nam się przenocować albo
ugościć się u Turków. Z założenia jednak
nastawiamy się na to ze jesteśmy
samowystarczalni i nie narzucamy się nikomu.
Na miejsca noclegu wybieramy też miejsca raczej
ustronne z dala od ludzi. Spotyka nas miła
niespodzianka. Po całodniowej przeprawie przez
suchą kotlinę. Po kilkukrotnym błądzeniu i
szukaniu asfaltów trafiamy w końcu do małej
mieściny. W wiosce wypatrujemy jakiegoś szyldu
sklepu. Zimna cola turka się nam marzy. Nic,
nic nie ma sklepu. Zrezygnowani zawracamy.
Przyglądają się nam trzech starsi panowie.
Siedzą naprzeciw jakiegoś otwartego garażu. Po
chwili jeden z nich zaprasza nas do siebie.
Olśnienie. Garaż okazuje się ukrytym sklepem.
Znaleźć można tam wszystko co potrzebuje
mieszkaniec tamtej okolicy. Robimy zakupy
dostając nawet gratisy a starszy pan zaraz
zaprasza do siebie. Nie odmawiamy. Lepiej być
nie mogło. Okazuje się ze trafiamy do rodziny
kurdyjskiej która zjechała się na rodzinne

spotkanie. Syn starszego, pana nauczyciel z
Ankary doskonale mówi po angielsku. Mamy
możliwość porozumienia się. Dostajemy
zaproszenie na skorzystanie z poczęstunku.
Kurdowie są niezwykle mili. Wypytują nas co
robimy, o nasze rodziny. Na nasze pytanie jak
oni tu się znaleźli odpowiadają ze cześć ich
rodaków została przesiedlona z Kurdystanu w
uboższe rejony Turcji. Chleb z domowego
wypieku ma smak naszej baki. Pychotka.
Zajadany się wszystkim czym nas częstują. Aż
trochę dziwnie się czujemy pozostawiając
niewiele na półmiskach. To jeden z ostatnich dni
naszej wyprawy. Syn nauczyciel zadaje nam
pytanie. Czy podczas naszej podróży po Turcji
zostaliśmy przez kogoś zaproszeni i ugoszczeni?
Mówimy ze nie. Z smutkiem mówi że kiedyś to
było nie do pomyślenia i że Turcja się zmienia.
My i tak nie mamy o to żalu. Turcja i tak jest
przyjazna dla rowerzystów. Powoli wracamy do
Golbasi pod Ankarą. Do miejsca startu. Mam
nadzieje ze nasz kropek jeszcze tam stoi.

Stoi nadal. Tylko na drzewku morelowym
pod którym był blisko zaparkowanym nie ma już
żadnego owocu. Upłynęło przecież trzy tygodnie
jak wyjechaliśmy. Upakowujemy się na powrót
do auta. Po drodze jeszcze zwiedzamy Stambuł i
niespiesznie wracamy do domu.

kubson
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Miał być Azerbejdżan, petroglify, Naftowe
Kamienie na Morzu Kaspijskim i granaty

w Daszesanie, przez wizy na wszelki wypadek
kupiliśmy bilety do Tibilisi, żeby w razie
problemów na granicy mieć jakąś alternatywę.
Później jakoś Azerbejdżan odpuściliśmy, miała
być tylko Gruzja, skończyło się na tym, że
przejechaliśmy (i trochę popchaliśmy) z Marysią
około 1000 km w Armenii (w sumie 14 dni) i coś
koło 250 kilometrów w Gruzji (6 dni).

Okazało się, że przy naszym stylu podróżowania
dwa tygodnie to zbyt mało, żeby zwiedzić
Armenię. Zbyt mało nawet, żeby odwiedzić to, co
według nas odwiedzić było warto. Korzystając z
dostępnych przewodników, a trochę bazując na
opiniach osób, które były tam wcześniej trasę
wyznaczyliśmy chyba trochę zbyt optymistycznie,
ale o tym później.

wwiillcczzee__ssttaaddoo ii MMaa__rryyssiiaa
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Gruzja przywitała nas silnym, orzeźwiającym
wiatrem, po skręceniu rowerów pojechaliśmy w
stronę Tiblisi, a stamtąd na południe, w stronę
granicy z Armenią. Jazda ruchliwą trasą
prowadzącą do dwóch przejść granicznych nie
była przyjemna, trochę doskwierał nam upał i
brak cienia. Dopiero po odbiciu w stronę
Marneule natężenie ruchu spadło, a nam jechało
się przyjemniej. Do granicy nie udało nam się
dojechać, nocowaliśmy w alejce pod granatami
koło Zemi Sarali.

Do Armenii wjechaliśmy następnego dnia
przez przejście Bagratashen, z wizami nie było
problemu, mieliśmy już lokalną walutę, można
też płacić gruzińskimi lari, ale nawet brak tych
walut nie jest problemem - między
posterunkami granicznymi są kantory; od
początku 2013 roku obowiązek wizowy został
zniesiony. Wymianę dolarów na dramy bardziej
opłaca się robić w gruzińskich kantorach,
Gruzini bardzo nisko cenią walutę swoich
południowych sąsiadów, dlatego za 50$
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dostaliśmy u nich 32000 dram, u Ormian za 50$
można dostać już tylko 21000 dram.

W głąb Armenii wjeżdżaliśmy kanionem
rzeki Debed (albo Debet, zależy od mapy). Na
początku, w pobliżu granicy, jest straszny
bałagan, pełno śmieci, trochę mnie to drażniło.
Dalej jest lepiej, zaczynają się malownicze
widoki, z przydrożnych drzew można
konsumować figi i brzoskwinie. Przez jakiś czas
jedzie się między rzeką a kanałem irygacyjnym.
Właśnie takie konstrukcje, elektrownie wodne,
ogromna ilość słupów podtrzymujących linie
energetyczne i dobrze utrzymana linia kolejowa
pozwalają wysnuć wniosek, że Ormianie
pracowici są i tak trochę bardziej od nas...

Upstrzony liniami energetycznymi i innymi,
siermiężnymi wytworami rąk ludzkich kanion
ma jednak w sobie dużo piękna i na mnie zrobił
ogromne wrażenie. Podobnie jak klasztory
położone wzdłuż drogi. Niestety, odwiedziliśmy
tylko Hoghpat, na ten konkretny byliśmy
zdecydowani i zdeterminowani, to przez
Paradżanowa i jego "Sayata-Novę". Akhtale i
Kobayir oglądałem tylko na fotkach i bardzo
żałuję, że nie starczyło na nie czasu. Później było
Alaverdi o zmroku i nocleg na czymś w rodzaju
parkingu.

Następnego dnia minęliśmy Vanadzor, jedno
z największych miast Armenii i przez rosyjskie
wioski kierowaliśmy się do Dilijan, gdzieś po
drodze kupiliśmy marchew i fasolę od brodatego
staruszka, zakup wiktuałów był warunkiem aby
zrobić panu fotkę. Noc spędziliśmy na biwaku
nad rzeką Aghstev, w prawie wygasłym ognisku
Marysia znalazła nadpalony zeszyt z rozpisanymi
całkami. Zmyła go nocna ulewa, ta sama ulewa
wpłukała nam resztki ogniska pod namiot.

Wcześnie rano wjechaliśmy do Dilijan, w
którym nie udało nam się odnaleźć "uroczej
starówki", jeszcze przed południem dotarliśmy
do do malowniczego kanionu rzeki Getik,
którym jechaliśmy przez resztę dnia (z małym
odskokiem do klasztoru Goshavank). Kanion
Getiku prezentuje inny typ urody, niż kanion
Debetu, jest płytszy, otaczające go bezpośrednio
wzniesienia są łagodniejsze, za to bliżej do
odsłonięć skalnych.

Klasztor Goshawnak warto zobaczyć, przede
wszystkim ze względu na rzeźby Pavgosa i
„oryginalne”, szklane dachy kościołów.

Później nas pokusiło (a tak na prawdę to
mnie), żeby się przebijać z Dprabaku do
Drakhtik przez góry. Miała być ładna szutrówka.
Nie było. Droga była koszmarna, na początku
terenowe 30 %, pod które trudno było nawet
pchać rower, później chwila zmyłki i przyjemna,
płaska droga wśród traw, obiad w cieniu gruszy i
jeszcze bardzo przyjemny kawałek przez świeżo
skoszone łąki, żeby później wbić się plątaninę
łopianów, barszczy i innego dziadostwa i żeby w
końcu znów pchać rowery ostro pod górę, po
kamieniach, przez zarośla... Wypatrywane z
nadzieją na ekranie gps 2190 metrów n.p.m. nie
przyniosło ulgi. Okazało się, że od
współczesnych map bardziej godne zaufania są
radzieckie sztabówki, które pokazywały przełęcz
ponad 100 metrów wyżej. Za to widok z
przełęczy Duzjurt (Перевал Дуэюрt) okazał się
powalający. Krajobrazowo nastąpiło pewne
przełamanie, wcześniej było nieźle, później było
niesamowicie.

Na wschodnie wybrzeże Sevanu dotarliśmy
już w ciemnościach i jego uroki mogliśmy
podziwiać dopiero rano. Jezioro, otoczone dość
wysokimi górami, wygląda przecudnie,
szczególnie wczesnym rankiem. Tak mi się
napisało. Bo w południe południowe wybrzeże
już takie fajne nie jest, ale to później. Rankiem
ruszyliśmy na południe po drodze korzystając z
uroków plażowania nad Sevanem; wieczorem
korzystaliśmy pierwszy raz z ormiańskiej
gościnności. Laura zgarnęła nas z drogi na kawę
i naprawdę ogrmonej determinacji z naszej
strony wymagało, aby gościna nie skończyła się
śniadaniem.

Wstaliśmy o świcie i pojechaliśmy dalej, do
Vardenis, gdzie pytano nas czy jedziemy do
Górskiego Karabachu, jechaliśmy w przeciwną
stronę. Na drodze wzdłuż południowego brzegu
jeziora Sevan, między Vardenisem a Martuni
kilku kierowców próbowało grać z nami w
"tchórza", za Martuni obrzucono nas różnymi
"cosiami" z ciężarówki (dostało mi się
kamieniem w plecy). Na szczęście w drodze do
przełęczy Sulema, po prawej stronie można
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podziwiać Armaghan Lerr, samotną górę, taki
miły odskok od mniej urodziwych krajobrazów i
mniej przyjaznych ludzi. Dojazd do przełęczy od
strony północnej jest łagodny, jedzie się całkiem
sympatycznie, jest kilka sympatycznych
miejscówek noclegowo - namiotowych. My
skorzystaliśmy z opcji za opuszczoną owczarnią.

A za przełęczą Suelma zaczynają się cuda-
wianki. Panoramy gór, widok na dolinę,
odsłonięcia skał wzdłuż drogi, niżej caravanserai
Suelma, później następny, jazda w kanionie,
surowe krajobrazy za Getapem...

I w końcu droga M2. Po wyjeździe na drogę
łączącą Erewań z Goris i dalej - z Iranem i
skręcie w stronę Yegeghnadzoru był krótki, choć
ostry podjazd, ogromny ruch i zgiełk oraz
straszny upał. W nocy podobnie, gorąco i wiatr,
który zamiast orzeźwiać jeszcze dogrzewał.
Spaliśmy w małym kraterze dawno wygasłego
wulkanu, miejscówka byłaby bardzo
sympatyczna, gdyby nie walające się tu i ówdzie
śmieci.

Cała droga do Goris była upalna i męcząca,
podjazd do przełęczy Vorotan (tu mieliśmy się
zatrzymać na popas, ale zapach nas odrzucił aż
pod Sisian), później interwały i kolejny podjazd,
duży ruch, sporo ciężarówek. Fajnie było przy
Zorac Karer, ormiańskim Stonehenge, a później
znów upał, interwały i ormiańscy kowboje
pędzący bydło drogą... W końcu zjazd na Tatev,
kanionu rzeki Vorotan i oblepionego ludźmi
Diabelskiego Mostu.

Może wcześniejsze widoki nas rozpieściły,
może zmęczenie podjazdami i upałem nie
pozwoliły mi na zachwyty, Marysia była chyba
bardziej zadowolona. Przyjemnie zrobiło się,
kiedy rozbiliśmy namiot i umyci usiedliśmy przy
herbacie w punkcie informacji turystycznej przy
klasztorze Tatev.

I tu jeszcze uwaga techniczna dla posiadaczy
palników benzynowych - między Sisian a Tatev
nie ma gdzie kupić benzyny. Przynajmniej w
2012 roku nie było.
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Część drogi powrotnej pokonaliśmy kolejką
gondolową, później gnębieni upałem, jechaliśmy
powoli pod górę aż do drogi na Goris, dalej było
już z górki. Z Goris w drugą stronę, do
krzyżówki w Getapie wracaliśmy środkiem
transportu zbiorowego, jadąc w stronę Erewania
spędziliśmy noc w okolicach Areni, domowe
wina mają pyszne, walorami smakowymi biją te
sklepowe na głowę, ale mają też straszne upały.
W nocy na zewnątrz było ponad 28 stopni
Celsjusza, w namiocie pewnie jeszcze cieplej. To
była chyba najgorsza nasza noc w Armenii.

Po porannej kawie pojechaliśmy dalej na
zachód. Zanim minęliśmy Areni odbiliśmy
jeszcze do klasztoru Noravank, (to jedyny
klasztor, gdzie nie spotkaliśmy turystów z
Polski). Droga do klasztoru ma w sobie wiele
uroku, początkowo jedzie się żółtym kanionem,
później wjeżdzą się między opuszczone winnice,
czasem można znaleźć kawałek cienia i fajniej
jest odpocząć między winoroślami nad
strumieniem, a w Noravank można stać się
kolejną atrakcją turystyczną dla Ormian
zwiedzających klasztor, którzy dość licznie
przychodzili robić sobie ze mną zdjęcia, może

dlatego że jestem trochę podobny do Emesa. W
okolicach Areni warto jeszcze popatrzeć na
zlewający się z otoczeniem kościół Surb
Astvatsatsin.

Jadąc dalej na zachód spotkaliśmy grupkę
rowerzystów z Polski, skorzystaliśmy z gościny
handlarzy arbuzami i właścicielki sklepu
spożywczego, ominęliśmy Erewan, zahaczyliśmy
o Echmiadźin i Ashtarak, mięliśmy z boku
Aragat... W planach był wjazd do stacji
nasłuchowej, ale chyba byliśmy zbyt zmęczeni i
wydawało się nam, że goni nas czas, dlatego
odpuściliśmy. W drodze na przełęcz i do miasta
Spitak zahaczyliśmy o jedzycki cmentarz w Rya
Taza, w Alagyaz trafiliśmy w gościnę do
Jedzydów, kurdyjskich wyznawców anioła -
pawia, znów zaczęło się do kawy i znów się
rozkręciło. W Spitaku, a właściwie już wcześniej,
na ulicach roiło się od policji, a dzieci, mimo
soboty, zaczynały rok szkolny. Później
pojechaliśmy do Vanadzor, gdzie zdobyliśmy
dwa wieczka dla Ola (w tym jeden kancer), a po
zakupach ruszyliśmy dalej na północ, w stronę
Stepanavanu i przejścia granicznego w
Gogavan/Guguti.
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Mieliśmy jechać przez przełęcz Puszkińską,
ale wjazd na nią był zamknięty, więc musieliśmy
przejechać ponad dwukilometrowym tunelem.

To był pierwszy raz w Armenii, kiedy
poczuliśmy się zagrożeni zachowaniem
kierowców. Wszyscy sumiennie przestrzegali
linii ciągłej i niebezpiecznie zbliżali się do nas,
poza tym jednym przypadkiem (zachowania
koło Martuni, choć nieprzyjemne, były chyba
formą zabawy) kierowcy w Armenii
zachowywali się wobec nas bardzo ostrożnie,
mijali nas szeroko, i informowali o swojej
obecności klaksonem.

Na drugim końcu tunelu czekała na nas
ulewa, bukowe lasy i długi zjazd. Kompletnie
przemoczeni jazdę tego dnia zakończyliśmy w
hotelu przed Stepanavanem.

Ranek i następne dni też były deszczowe,
korzystając z przejaśnień dojechaliśmy do
Stepanavanu i do Tashir, później, klucząc między
kałużami na drodze M3 jakoś udało nam się
dotrzeć do granicy z Gruzją. Armenię
żegnaliśmy z żalem i mocnym postanowieniem
spędzenia w niej kolejnych rowerowych wakacji.
W Gruzji dojechaliśmy jeszcze do ruin twierdzy
Dmanisi i po zmroku znaleźliśmy biwak na
brzegu rzeki Mashawera.

Rankiem następnego dnia, w przerwach
między opadami, pojechaliśmy na śniadanie do
Kazareti. Pierożki chinkali były świetne. Przy
okazji śniadania zostaliśmy zaproszeni w gościnę
do domu właścicielki lokalu. Było wcześnie,
więc grzecznie odmówiliśmy. Przypadkiem
trafiliśmy do fortu Kveshi, dojechaliśmy czystego
i zadbanego Bolnisi, w którego okolicy na potęgę
powstają nowe i remontowane są stare
monastyry, wszystko dzięki muzułmanom, a
właściwie w opozycji do nich.

Za Bolnisi zrobiło się trochę smutno. Za
Marneuli było już ponuro, mijaliśmy wysypiska
śmieci, opuszczone domy, puste pastwiska, w
jednej z wiosek ludzie ruszyli w naszą stronę jak
w filach Georga Romero. Wtedy było to
przerażające, teraz trochę mi głupio, ci ludzie nie
mają w domach prądu, internetu, telewizji,
rozrywek. Chcieli nas tylko zobaczyć, zagadać,

trochę poznać. W Tetri Tskaro, po krótkim targu,
wynajęliśmy taksówkę żeby dojechać do
Samshvilde Nakalakri, kolejnej twierdzy.
Pojechaliśmy starym Żyguli do wioski
Samshvilde, dalej piechotą. Nasz taksówkarz
okazał się być mieszkańcem pobliskiej wioski i
ormianinem, zaprosił nas na kawę, po kawie
pojawiły się kolejne propozycje. Znów
uciekliśmy. W Tetri Tskaro po zmroku
oświetlone elektrycznie były tylko budynki
policji i magistratu, jedyny czynny sklep
oświetlony był świeczką, poza tym
przygnębiająca ciemność. W ciemnościach
przejechaliśmy jeszcze kilka kilometrów i
nocowaliśmy na placu w opuszczonym parku.

Rowerowo podróż skończyliśmy następnego dnia,
do Kody zjeżdżaliśmy nieśpiesznie przyjemnie
nachyloną drogą. W końcu było na tyle ciepło i
sucho, że mogliśmy rozwiesić mokre i już trochę
trącące stęchlizną rzeczy, położyć się na trawie i
popatrzeć na białe chmurki mknące po
intensywnie niebieskim niebie. Przed Tiblisi
mieliśmy jeszcze jeden podjazd, później już z
górki. Nawet tłok na drodze tak nie doskwierał,
dopiero później, w mieście, w drodze do hostelu.
Przyjemnie było się wykąpać w ciepłej wodzie,
usiąść z kawą przy stole w kuchni, obejrzeć zdjęcia
i pójść do bani.

Marysia i Wojtek
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Wyprawy na ogół się planuje, przygotowuje
się je pieczołowicie przegląda strony i

sprawdza co i gdzie warto zobaczyć. U nas wyjazd
w tym roku był nieomal przeciwnością tego
wszystkiego. W ciągu tygodnia kupiliśmy bilety,
zarezerwowaliśmy jeden nocleg i postanowiliśmy
zdobywać Bieszczady.

W Środę rano kiedy obudził nas budzik,
krzątaliśmy się po domu w jakimś totalnym
nieładzie. Niby wszystko było spakowane, ale
ciągle ktoś coś cos dorzucał. Pojechaliśmy na
pociąg i wycieczka zaczęła się na dobre! Pierwsze
problemy pojawiły się w metrze, gdzie kapelusz
położony na sakwie przy wsiadaniu do wagonu
kolejki postanowił wybrać wolność i wypadł pod
pociąg. Musieliśmy już wejść, bo tłum był o
poranku niemiłosierny więc o cofaniu się i
ratowaniu kapelusika nie było mowy.

W Krakowie wylądowaliśmy o czasie. Już z
okien zobaczyliśmy Ttin, czekająca na nas na
dworcu. Wypakowywanie zaczęło się oczywiście
od hordy wygłodniałych turystów, łapiących
swoje bagaże jak sępy. Gdzieś w tym całym
zamieszaniu, gdy wyjmowaliśmy rowery, nasza

karimata zniknęła. Nowa mata Agi, wyparowała
tuż obok nas. A wyjmowaliśmy ja z autobusu
zaledwie chwile wczesniej! Ktoś albo
nieumyślnie, albo z premedytacją, zabrał nam ją
dosłownie z przed nosa.

Ttin, wyprowadziła nas z miasta na pół
terenowo, na pół miejsko. Wyjazd na
przedmieścia jest więc sprawny i za to serdeczne
podziękowania kierujemy dla naszej sakwiarskiej
koleżanki!

Pod Krakowem odwiedzamy Wieliczkę.
Zabawiamy tam tylko Chwilę. Jesteśmy strasznie
glodni a nie ma żadnego sensownego baru na
napełnienie żołądków.

Na obiad decydujemy się w przydrożnym
zajeździe. Wciągamy go „na raz” i ruszamy dalej
w kierunku na Gdów. Dalej przez Zagórzany,
Łapanów i Muchówkę udajemy się zdobywać
południową Polskę. Za Muchówką w
przesympatycznej agroturystyce, znajdujemy
miejsce na nocleg. Pani niestety nie ma wolnych
pokoi, ale pozwala się rozbić tuz obok pola malin
z „zastrzeżeniem”, żeby skubać sobie malinki do

KKssiięęggoowwyy
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woli! Tak tez czynimy ogołacając najbliższe
krzaki jeszcze tego samego wieczoru.

Dzień 2.

Wstajemy względnie wcześnie, aby słońce nie
przypaliło nas o poranku zbytnio. Drogą na
Lipnicę Murowaną, kierujemy się na wschód.
Jedzie się dość dobrze, choć strome podjazdy nie
dają nam spokoju. Bywa po 8-10%.

  Jest dość trudno, bo temperatura zdaje się
rozkręcać z każdą chwilą, czego nie można
powiedzieć o nas. My ludzie nizin Mazowieckich
nie wiemy co to znaczy jechać pod górę! W
Zakliczynie, przecinamy trasę, którą
podróżowaliśmy rok temu do Krynicy. Do
Gromnika, podjazd i znów przerwa na
regeneracje. W całym tym zamieszaniu, okazało
się, że nie zabraliśmy z domu ani łyżek, ani
widelców ani nawet scyzoryka! Kupujemy więc
trzy łyżki i mały nożyk do obierania kartofli –
nawet całkiem ostry! Od tej pory mamy czym
smarować chleb, a kajzerki na śniadaniu nie
musimy rozrywać na pół, tylko możemy ją
przekroić;)

W Bieczy wyjeżdżamy na Krajówkę nr 28 i
dalej podążamy nią tranzytem. Mimo godziny
popołudniowej jest dość ciepło, żeby nie
powiedzieć upalnie. W Jaśle troszkę oddechu i
przerwa. Do Krosna znów Tranzytem, aby na
rynku zjeść tylko frytki. Chciałem potężnego
„Royal Burgera” z pod parasolki, ale pani
oznajmiła, że nie ma. Piwa za to mieli pewnie
jeszcze z zapasem sadząc po ilościach
podawanych co chwila gościom na stoliki…. A
jak człowiek zjeść chce, to nie ma! Ech…

Dzień ma się wolno ku końcowi a my
pedałujemy miarowo trasą na Iwonicz. Szukanie
noclegu kończymy o zmroku. Oczywiście jak to
bywa często, nocleg jest na szczycie
przeogromnej góry, na którą wdrapujemy się
prawie 11% asfaltowym podjazdem. Ja nie mam
pojęcia, jak oni tam egzystują zimą.
Najważniejsze, że mamy gdzie spać i miejsce aby
się umyć. Warunki są troszkę rodem z lat 70-
tych, a toaleta daje wiele do życzenia, jednak nic
to! Wyprawa to przygoda, choć pewnie nie jeden
z was nie nazwałby tego wyprawą, bo i jak to?
Spać po kwaterach? Bez namiotowania, bez
gotowania zupy! Hańba. Może i hańba, ale raz na
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ruski rok można sobie pozwolić na odrobinę
rowerowego luksusu! A co!

Wyjazd z Noclegu, godzina dziewiąta. Jest
troszkę późno, ale mamy w głowie, że Bieszczady
tuż! Tak nam się wydawało, szkoda tylko, że nie
mieliśmy pełnej świadomości, że nie są one
wcale tak blisko.

Początek dnia to również piekny zjazd!
Wdrapywaliśmy się jeszcze pół kilometra na
szczyt góry gdzie był nocleg, i asfaltówką rodem
z UNI Europejskiej mknęliśmy stromymi
wirażami w dół. Droga dawniej będąca zapewne
szutrówka, teraz była szybkim odcinkiem
pełnym malowniczych domków w około. Trzeba
było pilnować się na zakrętach bo, po pierwsze
były dość ostre, a po drugie dość „ciasne”. We wsi
Klimkówka wracamy na trasę główną a przy
jednym ze sklepów, nazwijmy je „średnio-
formatowymi” jemy śniadanie.

Dookoła panuje zgiełk, ludzie od rana
tłumnie biegną na zakupy, wózki szurają a dzieci
płaczą o słodycze. Jedynie my skryci w cieniu,
siedząc, obok przepięknych rowerów,
wzbudzamy zazdrosne spojrzenia. Śniadanie
koło marketu! To jest to co sprawia, że każda
wyprawa jest udana!

Rymanów – z tego miasta pamiętam tylko
potężny i stromy a jednocześnie krótki podjazd.
Zaraz za miastem, jest ostro w dół i robi się dalej
faliście, jednak „miejski pagórek” góruje nad
okolicą.

Wreszcie po kolejnych upalnych kilometrach
zjeżdżamy z krajówki na trasę w kierunku
bezpośrednio na Komańczę. Tu zaczyna się
najtrudniejszy odcinek tego dnia. Jedziemy
małymi wioskami, gdzie usiana jest cała masa
podjazdów większych i mniejszych, a na domiar
złego upał z nieba próbuje się nas rozpuścić. Nie
wiem, albo i nie chcę wiedzieć ile stopni było w
słońcu. Jest koszmarnie! Jedziemy po płaskim
10-12km/h a na rękach, placach głowie, czuje
jakby ktoś przykładał mi nagrzewnicę
przemysłową. Dodajmy do tego prawie zerowy
wiatr, który kryje się gdzieś za wzniesieniami i
odkryte polne przestrzenie. Jest naprawdę
ciężko!

Drogę rekompensują nam, przepiękne
krajobrazy. Czuje się, że wkraczamy w obszar
Bieszczad. W Płonnej na szczycie jednego z
podjazdów napawamy się widokami i chłoniemy
delikatne powiewy wiatru które wreszcie do nas
docierają.

  Osobliwością w tym rejonie, jest Barszcz
Sosnowskiego. Rośnie sobie tuż przy drodze w
zasięgu dosłownie dwóch metrów. Nie jest to
jednak jedna czy dwie rośliny a cała masa
wielkich na ponad dwa metry, łodyg z silnie
rozwiniętym kwiatostanem!

  Barszcz tego gatunku to bardzo silnie trująca
roślina a poparzenia jej liśćmi mogą prowadzić
nie tylko do bolesnych bąbli, ale pozostawić
również blizny. Roślinę można a nawet trzeba
niszczyć, jest dość ekspansywna i szybko się
rozprzestrzenia. W okolicy widzimy jednak, że
nie wiele sobie ludzie z tego robią, bo na jednym
ze zboczy rośnie dosłownie całe pole tego
gatunku.

Docieramy do Komańczy, zmordowani
upałem i decydujemy się na obiad pod mostem
kolejowym. Spotykamy tam również sakwiarza.
Jedzie z czarnymi Skawami w kierunku na
Ustrzyki. Rozmawiamy chwilę, opowiada, że
prawie 9 dni wcześniej ruszył z Wrocławia. Nie
wie ile kilometrów zrobił bo nie miał licznika.
Żegnamy go a ja wracam dokańczać sprzątanie
po obiedzie który już trawił się w moim żołądku.
Tego dnia jeszcze mijamy kolege na trasie a
później po raz ostatni spotykamy raz jeszcze w
okolicy drogi na Wołosate.

Droga do Cisnej jest monotonna i nie wiele
mogę o niej napisać. Zmordowani upałem
jedziemy, aby jak najszybciej znaleźć się w
miejscu, gdzie mamy nocleg. Nie zmiennie
jednak Bieszczady oczarowują swoim urokiem.
Gdy przed samą Kalnicą robi się chłodniej
wreszcie w 100% możemy nacieszyć się ich
urokami! Te góry są naprawdę magiczne.
Zachodzące słońce, i lekkie mgły sprawiają, że
krajobraz wyglada jak z baśni.

Dzień ulgi dla nóg, w sensie obciążeniowym.
Gdy rano ruszamy na wycieczkę bez bagażu, daje
się odczuć, że rower szybciej jedzie. Po
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śniadanku koło sklepu, ruszamy w kierunku na
Ustrzyki Górne.

Wstajemy z noclegu dość wczesnie.
Zostawiamy bagaże i wyposażeni tylko w
najpotrzebniejsze rzeczy ruszamy na objazd tego
urokliwego rejonu. Od razu na „dzień dobry”,
mamy przepiękny podjazd. Jest przecudnie.
Słońce świeci, lżej się pedałuje. Do Ustrzyk
jedziemy w nadziei na znalezienie bankomatu.
Jakie jest jednak nasze rozczarowanie kiedy
okazuje się, że Ustrzyki to tylko lichy zakręt
drogi z dwoma barami i kilkoma straganami.
Totalnie przereklamowana miejscowość moim
zdaniem. Ceny w sklepach to już totalna
porażka. Za butelkę 1 ,5 litra coli dwa batoniki i
jagodziankę daliśmy 14zł! Brak bankomatu to
dodatkowy kłopot bo nie mamy kasy na
opłacenie noclegu a do dużego miasta jest kawał
drogi. Pan w sklepie podpowiada nam jednak, że
w Lutowiskach jest maszyna do pieniędzy i tam
też się udajemy!

Nasyceni gotówką, po zakupach kierujemy się
na centralne Bieszczady. W Dwerniku spotyka
nas Burza, która równie szybko odchodzi jak
przyszła. Im dalej w głąb regionu tym piękniej.

Trasa z dala od zgiełku i masy ludzi. Znak „droga
nie remontowana na długości 7km” jest
przypieczętowaniem moich marzeń o tym
regionie! Nie ma tłumów w klapeczkach, dziuń
w koszuleczkach na ramionkach i masy
rozwrzeszczanych i rozbestwionych dzieciaków,
ciągnących rodziców do każdego straganu z
drewnianymi ciupagami!

Droga zmienia się z asfaltowej najpierw w
dziurawo-asfaltową aby później przejść w
szuterek! Szuter z kamieniami i luźnym
żwirkiem. Wiodła wzdłuż Sanu a my
podążaliśmy malowniczymi ścieżkami zataczając
przepiekną pętle w centrum, tego urokliwego
miejsca.

Ostatni odcinek, powrotny, był już
karkołomny. Odbiliśmy w Lewo zostawiając
rzekę i musieliśmy pokonać niewielką przełęcz.
Nie była to wysoka górka, jednak stan drogi, jej
nachylenie sięgające sporo ponad 11%,
powodowały, że jechało się naprawdę ciężko
mimo tak niewielkiego bagażu.

Z radością witamy nasz nocleg i zasiadamy do
pysznej obiado-kolacji.
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Zakończeniem dnia była gotowana kukurydza
z kiełbasą!

Dzień 5

Pakowanie i Szykowanie od rana. Czas
nadszedł aby opuścić Bieszczady. Przez Kalnicę i
przez znane nam z poprzedniego dnia, szutry
przecinamy bieszczadzką obwodnicę wielkim
skrótem. Przejeżdżamy przez okolice rezerwatu
Sine Wiry.   Zyskujemy dzięki temu prawie 60km
zapasu. Droga z sakwami po takich drogach jest
karkołomna. Trasa jest do złudzenia podobna do
tej z poprzedniego dnia. Pod kołami luźne
kamyczki, krótkie i ostre podjazdy po 12% i do
tego mega upał. Jest to, w ujęciu oznaczen na
mapie i w terenie, techniczna droga nadleśnictwa
i dodatkowo oznaczona jako szlak rowerowy.

Leje się z nas pot, rowery podskakują na
kamieniach, nasze niebieskie crosso SA szare od
kurzu. Jest… cudownie. Ten odcinek naprawdę
mi się podobał. Był cholernie trudny, bo dla
traktora taka droga po 11% w białym pyle to nic,

jednak rowerem to było całkiem spore
wyzwanie.

Na tym odcinku mijamy grupkę rowerzystów
lokalnych młodzieńców, którzy bez koszulek i
dość hałaśliwie, łapią mega napinke aby nas
doścignąć. Ku ich totalnemu zaskoczeniu po tym
jak ich mijamy, nie udaje im się nas wyprzedzić,
mimo iż nie mają bagażu a my mamy cały
komplet! Na którymś z podjazdów zostają gdzieś
w tyle aby potem chyba sobie całkiem odpuścić
pogoń za nami.

Wyjeżdżamy z centralnych Bieszczad w
Kierunku Soliny i tam jemy obiad. Zapora
widziana w dzień bez deszczu wydaje się jeszcze
potężniejsza. Gdy byłem tu z Cimanem ponad
rok temu, lalo się z nieba a całość spowijała
mgła. Teraz nadrabiam stratę.

Przez Myczkowce, kierujemy się na Uherce
Mineralne. Jedzie się ciężko, ale tego dnia
osiągamy rowerami ponad 98 kilometrów.
Niestety nie udaje nam się znaleźć noclegu,
ludzie mimo, że mają piękne domy, dobrze
wykoszone trawniki odsyłają nas ciągle i w
końcu gdy zapada zmrok decydujemy się
nocować na dziko na jakiejś zarośniętej drodze
koło pola w odległości 300m od głównej drogi.

To jak spałem tej nocy mógłbym pominąć.
Spałem tragicznie. Nie wiedzieć czemu, mimo
zmęczenia, nie mogłem usnąć. Ciągle wydawało
mi się, że ktoś idzie, później gdy już trochę
psychika się uspokoiła i włączyłem mp3 Ani
miejsca sobie znaleźć ani spać, no szlak mnie
trafiał, bo żaden bok do spania nie był
odpowiedni a oczy jak na złość się nie zamykały.
Noc była bardzo widna, księżyc był prawie w
pełni więc w namiocie było widno jakby zbliżał
się świt. Wreszcie zadzwonił budzik i wybiła 5:55
można było rozpocząć normalnie dzień.

Po poprzednich dwóch dniach w górach,
jechało się nawet nieźle. Od rana odczuwałem
zmęczenie jednego z Ahillesów. Im słońce było
wyżej tym na dworze robiło się bardziej gorąco!
Zaczęliśmy dzień od miejscowości Skopów, gdzie
jemy śniadanie. Podjazdy we wsi wsi, wydają się
być karkołomne, jakoś nie mogę się rozkręcić a
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na jednym z nich osiągam frustrację i katuje się
niemiłosiernie wbrew swoim siłom. To jak się
później okaże będzie skutkować głębszymi
konsekwencjami.

Kilometry wpadają nie wiedzieć kiedy a
zasługą jest sprzyjający po raz pierwszy od wielu
dni wiatr w plecy. Zdobywamy Jarosław i dalej
przesuwamy się ku północy. Wiatr w plecy to
zarówno pomoc jak i udręka. Zdziwi to pewnie
nie jedna osobę, jednak jak z nieba jest żar a
wieje ci w plecy czujesz się, jadąc jakby nie było
żadnego wiatru.

Efekt jest taki, że osiągasz prędkość jest
23km/h ale upał odczuwa się w dwójnasób.
Robimy regularne postoje, ale nie ma jak i gdzie
się ukryć przed słońcem. Trasa na Bełżec, to dość
malowniczy odcinek z lekka dawka tirów. Jedzie
się przyzwoicie, jak na te rejony a ruch jest do
wytrzymania.

Bełżec 70km, Bełżec 50km… Bełżec… Powoli
daję się we znaki nuda długiego odcinka. Bełżec
8km… BEŁŻEC!

Szybkie zakupy i w Prawo na Hrebenne a w
Lubyczy Królewskiej ku Północy!

Jesteśmy na końcu świata! Wokół tylko pola,
słaby asfalt i takie poczucie, jakby za  chwile
miała wyrosnąć spod ziemi tabliczka „koniec
Polski”. Wsie dawno nie widziały rozwoju
cywilizacyjnego, ludzie jacyś tacy wydają się
stłamszeni a jednocześnie gdzie nie spojrzeć czuć
i widać biedę. Mijamy szeregową zabudowę a
przy niej siedzące dzieci na jakichś
zdezelowanych rowerkach, w rowie jakichś
dwóch ludków rozprawia o byle czym. Niby
obraz typowej polskiej wsi, ale klimat taki
przykry.

Jedziemy i jedziemy a słońce pali bez końca,
bez końca pali słonce i słońcu nie ma dziś końca.

Do Łaszczowa docieramy gdy wielka żarówka
już przygasa. Od razu jedzie się lepiej, ale daje się
odczuć dystans. Jedna noga boli gdy staje na
pedały, jadę więc zachowawczo. Koślawo to idzie
a prędkość już nie powala.

  Tyszowce – ostatnie 10km do tego miasta to
po prostu katorga, nie mogę już jechać a chód
sprawia mi ból, za Tyszowcami udaje nam się
znaleźć nocleg w zajeździe. 171km zaliczone,

Dzień 7

Od rana gdy tylko ruszamy z noclegu daje się
odczuć wielki wiatr. Nie był to silny, czy
porywisty wiatr, to był zajebiście silny i zajebiście
porywisty. Na niebie białe obłoczki a boczny
podmuch dosłownie wypycha nas z drogi. Nie
jechałem już dawno, o ile wogle miałem okazje
dotąd jechać, w takich warunkach. Jak na jakiejś
Islandii! Dmucha tak, że jedziemy pochyleni w
lewo. Gdy mija nas tir z przeciwka łapiemy
pobocze. Droga na Hrubieszów przy takich
podmuchach, jest naprawdę trudna technicznie!

W Hrubieszowie odnawia się moja kontuzja
Ahillesa z dnia poprzedniego. Silny wiatr
powoduje, że aby 15km/h jechać trzeba nieźle
cisnąć. Od tej pory droga zmienia kierunek i
jedziemy w lewo skos, czyli wiatr mamy już nie z
boku a w lewe ramię od przodu. Nie wiele
pamiętam z tego odcinka, jechałem jakoś tak
wpatrzony w kolo Agi, albo w białe pasy. Trochę
ja prowadzę, trochę ona. Do Chełma wjeżdżam
ostatkiem sił… noga boli bardzo. Na obiad idę
jak kaczka albo jakaś kulawa gęś. Decyzja
zapada… dalsza jazda jest wykluczona, szkoda
zdrowia.

19:14 odjeżdzamy pociągiem osobowym do
Warszawy z Chełma. Mimo kontuzji zaliczamy
wyjazd do bardzo udanych. Przejechaliśmy tereny,
które w naszych planach zawsze były gdzies
zakorzenione a nigdy nie było okazji się tam
wybrać. Bieszczady polecam każdemu, nie tylko
na majówkę, ale i na prawdziwą wakacyjna
ekspedycję. Te kilka dni, to za mało – obiecaliśmy
sobie, że wrócimy tam jeszcze!

Relacja w internecie

http://www.bikemap.net/route/1760485
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Zaczęło się bardzo romantycznie. Ciepły
jesienny wieczór, wąskie urokliwe uliczki

Werony, balkon Julii, pod który przychodził
Romeo, a między tymi starymi kamieniczkami my
z rowerami, zapakowanymi sakwami i głowami
pełnymi wielkich nadziei na wspaniałą
dwutygodniową wyprawę! Do Werony
przyjechaliśmy pociągiem. Z deszczowego
Zagłębia Ruhry chcieliśmy jak najszybciej dostać
się na „ słoneczną stronę Alp”, gdzie jeszcze choć
przez chwilę dałoby się odczuć ostatnie powiewy
lata. Rowerową część naszej podróży
rozpoczęliśmy w Monfalcone. To właśnie tam
ruszyliśmy wzdłuż wybrzeża, przed siebie, przez
Istrię.

Pierwszym przystankiem na naszej drodze
był przepiękny, dostojny, a przede wszystkim
różnorodny Triest. Dziś włoskie, choć przez
wiele lat swojej historii najważniejsze miasto
portowe Austro-Węgier, jest imperialnie
monumentalne. Iście wiedeńską architekturą
wpatruje się w wody Adriatyku. Dla Habsburgów
okno na świat, dla Włochów wrota do
słowiańskiej Istrii.

Wyjazd z miasta nie należał do przyjemnych,
ale szczęśliwie czym bliżej granicy, tym ciszej i
spokojniej.

Słowenia

Słowenia przywitała nas dobrą infrastrukturą

BBiiccyycclleess '' ccoouuppllee
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rowerową, choćw niektórych przypadkach
kończyła się nagle i niespodziewanie. Te
urywające się w polu „cyklostrady”, skłoniły nas
do zaryzykowania stwierdzenia, że tutaj zdaje się
być podobnie jak i w Polsce, zwyczajnie wiele
zależy od wysokości unijnych dotacji. Bardzo
spodobał się nam natomiast sposób oznaczania
ścieżek wzdłuż promenady w Portorož – kobiece
rowerowe logo! Świetny i zwracający uwagę
pomysł!

Obydwoje nie zdawaliśmy sobie sprawy z
tego, jak ciekawe i urokliwe jest słoweńskie
wybrzeże. Kraj ten kojarzony głównie ze
strzelistymi turniami Alp Julijskich i
Karawanków. Nad morze do Chorwacji, na narty
do Słowenii – tak stereotypowo postrzegamy

byłą Jugosławię. My tymczasem cieszyliśmy się z
każdego nawet najmniejszego miasteczka, do
którego udało się nam dojechać. Koper, Izola czy
malowniczo położony Piran - każde z nich było
na swój sposób intrygujące. Zachęcały do
zatrzymania się, czemu zazwyczaj ulegaliśmy i co
owocowało niezwykle powolnym
przemieszczaniem się.

Podążaliśmy szlakiem Porečanki (wł.
Parenzana). Ta "lokalna kolei Triest - Poreč", to
pamiętająca Franciszka Józefa wąskotorówka,
łącząca niegdyś rolniczą Istrię z największym
portem austro-węgierskiej monarchii. Już jakiś
czas temu torowisko rozebrano, a nasypami,
mostami i tunelami przebiega dziś trasa
rowerowa D-8, czyli tzw. "droga zdrowia i

WWzzddłłuużż iissttrryyjj sskkiieeggoo wwyybbrrzzeeżżaa



310

przyjaźni" łącząca Włochy, Słowenię i
Chorwację. Nazwa jakby z poprzedniej epoki, ale
wbrew pozorom trasa ta jest bardzo dobrze
oznakowana i utrzymana. Dodatkowo ze
względu na swój pierwotny charakter, nie
wykracza ona poza przyzwoite nastromienie.

Chorwacka Istria

Po kilku dniach solidnego pedałowania
postanowiliśmy poleżeć na chorwackiej
kamienistej plaży, popływać w morzu, napić się
lokalnego piwa. Wybraliśmy się też do
Rovinja/Rovigno. To kolejna urbanistyczna
perełka na naszym szlaku. Miasto oblane z trzech
stron lazurowym morzem, z górującą nad
starówką bazyliką Św. Eufemii.

Tymczasem na południowym koniuszku
półwyspu czekała na nas Pula. Zapierające dech

w piersiach antyczne pozostałości oraz okazała
wielopiętrowa zabudowa kamienic
przypominają, jak długa jest historia tego miasta
i jak ważnym punktem było ono zarówno dla
staro- jak i nowożytnych cesarzy. Zdecydowanie
obowiązkowy przystanek dla każdej wyprawy w
rejon chorwackiego wybrzeża!

Kolejnym istotnym przystankiem wzdłuż
zaplanowanej przez nas trasy był Labin. Miasto
będące niegdyś posiadłością Wenecjan, do dziś
utrzymuje kontakty ze swoją metropolią.
Położone na wierzchołku 300 metrowego
wzgórza dało nam się we znaki stromym
podjazdem z kempingu Sv. Marina. Widoki,
czysta woda, kamienista plaża i widoczna na
wyciągnięcie ręki wyspą Cres – wszystko to
sprawiło, że zatrzymaliśmy się w okolicy na dwa
dni. Lato trwało tu w pełni, a kemping pełen był
zapalonych amatorów nurkowania, bo to
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podobno wyśmienite miejsce na uprawianie tego
sportu.

Chorwackie wyspy

Tymczasem dopiero teraz nieśmiało rysowała
się przed nami kwintesencja Chorwacji. Udało
się nam przejechać przez wyspy Cres oraz Krk i
obie, choć tak różne, zrobiły na nas ogromne
wrażenie. Pierwsza, o surowym i o tej porze roku
wysuszonym słońcem krajobrazie porośniętym
oliwkowymi gajami, przywodziła na myśl
śródziemnomorskie nieco bardziej południowe
krainy. Piekące słońce (w drugiej połowie
października!) i ruch na drogach uzależniony od
rozkładu rejsów promów Jadrolinji. To wszystko
tworzyło wrażenie powolności i siesty. Natomiast
największa na Adriatyku wyspa Krk jest
zdecydowanie mniej górzysta i bardziej zielona.
Jej główne miasto (też Krk) było już jesiennie
puste i senne. Powitało nas chmurami i
deszczem. Postanowiliśmy skierować się na
północ. Dostanie się na stały ląd, przez Krcki
Most, było dla nas nie lada wyzwaniem! Wąska
droga, duży ruch, a do tego mocny wiatr w
twarz. Ta ukończona w 1980 roku konstrukcja
imponuje do dziś. Aż do 1996 roku był to
najdłuższy żelbetowy łuk świata.

Kolejny port z wyraźnie odciśniętą historią
spod herbu Habsburgów to Rijeka, której obraz

rysował się przed nami już z samego mostu. To
trzecie pod względem liczby mieszkańców
miasto Chorwacji. Na pierwszy rzut oka straszy
widocznymi z daleka blokowiskami niefortunnie
oblepiającymi okoliczne wzgórza. Szczyci się
jednak ładną, położoną przy nabrzeżu starówką i
ma swoją wielokulturową głęboko zakorzenioną
atmosferę. Położona zaledwie 76 km od Triestu,
przez lata zimnej wojny odcięta „żelazną
kurtyną” ustępuje mu nieco splendorem, jest
jednak zdecydowanie wartą odwiedzenia
alternatywą. Przez wiele lat podróż z Krakowa
nad wody tutejszej zatoki nie wymagała żadnych
formalności granicznych i wystarczała
znajomość jednego języka: niemieckiego.
Tegoroczne przyjęcie Chorwacji do Unii
Europejskiej i niebywała wręcz dominacja
turystów znad Renu i Łaby spowodowały
zabawny powrót do tej dziewiętnastowiecznej
sytuacji.

Droga do domu

Nasz „plan odwrotu” zakładał dostanie się do
austriackiego Villach. Aby tam dotrzeć, już w
zupełnie jesiennej aurze i przecinając jeszcze
słoweński Kras, jechaliśmy drogą E61 do Włoch,
do Triestu. Tutaj też osiągnęliśmy najwyższy
punkt naszej wycieczki – 670 m n.p.m. W
Trieście nie odmówiliśmy sobie obiecanego dwa
tygodnie wcześniej jednodniowego pobytu.



312

Zdecydowanie w kategorii miejskiej było to
nasze ulubione miejsce. Spacery po nabrzeżu,
piwo przy Piazza della Borsa, obowiązkowe
zdjęcie przy Punto Zero, czyli mareografie
którego pomiar średniego poziomu morza przez
lata stanowił wysokościowy punkt odniesienia
dla austriackiej kartografii. Kemping Campeggio
Club Trieste w miejscowości Villa Opicina,
oferował wspaniałe widoki na miasto i zatokę.
Zdecydowanie jednak nie dorównywał
standardem chorwackim nadmorskim
Autokampom przygotowanym tak, by
odpowiadały niemieckim wymaganiom.

Następnego dnia wyruszyliśmy w kierunku
Udine wzdłuż jednej z ważniejszych i niegdyś
najbardziej strzeżonych granic w europejskiej

historii. Przedostając się bezkarnie raz na
włoską, raz na słoweńską stronę dotarliśmy do
wioski Gorjansko, gdzie w k'ntinie „Čotar”
zjedliśmy najsmaczniejszą szarlotkę tego
wyjazdu. Kiedy zjeżdżaliśmy do doliny Vipawy,
horyzont postrzępiony był już po alpejsku. To
znak że zbliżaliśmy się do kresu naszej
zaplanowanej trasy. W rzęsistym deszczu
przejechaliśmy usianą wojennymi cmentarzami z
okresu Wielkiej Wojny, zieloną dolinę winnic.
Tutaj w maju 1915 roku rozpoczęła się seria 12
batalii stoczonych między włoskimi a austro-
węgierskimi wojskami - nazwanymi później
Bitwami nad Isonzo (Soczą).

Po drodze czekało na nas jeszcze miasto
Gorizia (Gorycja). Od 1948 roku nienaturalnie
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rozdzielone pomiędzy dwa światy. Niczym Berlin
stało się ono symbolem podziału Europy. W tym
stanie swoistego zawieszenia trwało ono do
końca lat osiemdziesiątych XX wieku.
Tymczasem my wieczorem dotarliśmy do Udine,
skąd nazajutrz o świcie już pociągiem udaliśmy
się w kierunku austriackiej granicy.

Nasza wyprawa po Istrii zakończyła się w
nieco już mroźnym austriackim Villach, które
jest bardzo dobrym punktem komunikacyjnym.
Posiada bezpośrednie połączenia kolejowe
zarówno z naszym Zagłębiem Rhury, jak i z
Katowicami czy Warszawą. Trzeba przyznać, że
nie było łatwo wsiąść do pociągu, ale jak zawsze
kiedy coś się kończy, coś innego się zaczyna, czyli
byle do następnej rowerowej wyprawy!

Informacje praktyczne

Pokonany dystans: 640 km

Trasa: Monfalcone - Sistiana - Triest - Ankaran - Piran -

Umag - Poreč/Parenzo - Rovinj/Rovigno - Pula -

Premantura - Labin - Sv.Marina - Cres - Krk -

Rijeka/Fiume - Triest – Udine

Termin: 30 września - 15 października 2012

Link do mapy na portalu GPSies:

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xeimqwmztqpdsipp

Strona www: bicyclescouple.com



314

Spokojnie, bez nerwów. To tylko pakowanie. Takteż było. Odchudziliśmy co się dało,
wpakowaliśmy do sakw i worów, to co miało być
zabrane (w tym cztery sztuki Krakowiaka jako
dodatkowy balast) standardowo je ważąc aby
lepiej rozłożyć ciężar (z balastem wyszło po około
20 kg na rower). Na koniec jeszcze szybka kontrola
ośrubowania, co by nic nie odpadło i można
spokojnie udać się w objęcia Morfeusza.

28.07.2012 Chełm – Okuninka

No to jedziemy. Na początek, po załadowaniu
pakunków na rumaki, standardowa trasa na
dworzec i od razu na dzień dobry dwa razy
opierdziel za jazdę po chodniku. Raz słusznie, a
za drugim razem Pani nie znała nowych

przepisów a my nie mieliśmy czasu na wdawanie
się w dyskusję. Tak oto dojechaliśmy do dworca,
gdzie wpakowaliśmy się do pociągu zmierzając w
stronę Kielc, miejsca naszej przesiadki. Tutaj
było trochę nerwowo (jak my kochamy PKP).
Do pierwszego przedziału wielkogabarytowego
nas nie wpuszczono, bo konduktorzy go sobie
przywłaszczyli. Te w środku składu kompletnie
nieoznaczone, a ostatni totalnie zaprany. Jak już
namierzyliśmy środkowe, to nam drzwi przed
nosem zamknięto (jak i na jakimś człowieku,
który właśnie wsiadał). Totalnie zgłupieliśmy nie
wiedząc, co jest grane (już raz przerabialiśmy
odjazd jak jeszcze wpakowywaliśmy rowery).
Kiedy zaczęła nas ogarniać znaczna irytacja
usłyszeliśmy tekst od przechodzącego
konduktora „jakie to nerwowe roczniki”, a
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dopiero po chwili, że przepinają lokomotywę (w
tym wypadku oznaczało to przejście
motorniczego z jednego końca na drugi). W
końcu udało się wpakować do pociągu albo
raczej ruchomego piekarnika. Teraz tylko
wytrzymać kilka godzin duszenia w sosie
własnym i jesteśmy w Chełmie. Szybko z niego
wyjeżdżamy, nie mając niestety zbytnio czasu na
jego zwiedzanie, bo przed nami jeszcze trochę
kilometrów do zrobienia.

Trasa do Sobiboru jest bardzo spokojna.
Prawie żadnych samochodów, a droga
prowadziła przez las, który nas urzekł spokojem.
Spotykamy dwóch sakwiarzy, ojca z synem,
którzy jadą z Przemyśla. Towarzyszą nam aż do
Sobiboru, gdzie rozdzielamy się, ponieważ

zgodnie z założeniami mamy tu zaplanowany
nocleg, a oni w Okunince. Zaczynamy szukać
Miejscówki, ale odstraszają nas pobliskie bloki
wyglądające mało przyjaźnie. Szybką decyzją
Popiela udajemy się do Okuninki. Pierwszy skrót
okazuje się nieprzejezdny ze względu na dużą
zawartość piasku w piasku na drodze. Zmusiło
nas to do nadłożenia kilku kilometrów. Około
godziny 21 :00 docieramy na miejsce i lokujemy
się na pierwszym lepszym polu namiotowym.
Zgodnie z wcześniejszymi opiniami potwierdza
się, że jest to miejscowość głośna posiadająca
wiele hałaśliwych atrakcji, za którymi osobiście
niezbyt przepadamy. Najbardziej rozbroił nas
pobliski dancing rodem z Disco Polo i to w
wyjątkowo masakrycznym wydaniu jakie
słyszeliśmy. Wypijamy po piwku i idziemy

CChheełłmm -- SSooppoott pprrzzyyggrraanniicczznniiee
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obejrzeć Jezioro Białe z bliska. Trzeba przyznać,
że kąpielisko było nieźle zrobione. Po
napatrzeniu się na taflę wody idziemy spać. Snu
nie możemy zaliczyć do tych spokojnych. Ruch
trwa do wczesnych godzin porannych
uniemożliwiając porządne wyspanie. Nie
polecamy tego miejsca na wypoczynek, chyba że
ktoś lubi takie klimaty.

29.07.2012 Okuninka – Biała Podlaska

Trochę nie wyspani zbieramy się dość
wcześnie, świadomi sporej ilości kilometrów
przed nami, a chcielibyśmy jeszcze coś
pozwiedzać. Około 8:30 jesteśmy w Orchówku,
gdzie szybko strzelamy fotkę kościółka.

Przemykamy przez Włodawę i udajemy się w
stronę Sławatycz, gdzie mamy postój na
uzupełnienie płynów. Trafiamy tu na ławeczkową
scenę żywcem wyjętą z serialu Ranczo. Znajduje
się tu też bardzo ładny drewniany kościół i
malutki park, gdzie można się schronić przed
słońcem. W Lisznej odbijamy w prawo na
Nowosiółki, aby zobaczyć Monastyr w
Jabłecznej. Przed samym monastyrem natykamy
się na specyficzny rodzaj kapliczki.

Mimo panującego upału stosujemy się do
zalecenia i zakładamy długie spodnie, a
następnie wchodzimy na teren monastyru.
Niestety, ze względu na trwającą mszę nie
zwiedzamy wnętrz. Napawamy za to nasze oczy
tym co jest na zewnątrz. Śliczne ogrody oraz
budynek monastyru z niesamowitymi złotymi
kopułami. Na terenie jest też święte źródełko,
wyglądające jednak na nienadające się do
jakiegokolwiek użytku. Ogólnie biorąc jest to
miejsce warte odwiedzenia.

Ruszamy dalej, jadąc cały czas na północ
przez co godziny południowe dają się we znaki
tak, że trudno oddychać. Postój w lesie przynosi
nam trochę ulgi.

Kolejny przystanek to Kodeń i uzupełnienie
szybko schodzących zapasów wody. Zaczyna też
grzmieć. Za Kodeniem dogania nas Yoshko,
który wyjeżdżając nam naprzeciw trochę się
zagalopował i musiał nas potem ścigać. Nie było

to raczej trudne, bo zadekowaliśmy się w wiacie
koło Kopytowa ze względu na opady. Od tego
miejsca jedziemy już za przewodnikiem.
Zaliczamy tabliczkę Popiel na specjalne życzenie
Popiela, a następnie Yoshko przeciąga nas przez
lasy PKP.

Chociaż intensywnie pada, Glizdawka jest
wniebowzięta. Ona lubi leśne klimaty i nawet
silne opady nie są w stanie zepsuć radochy z
takiej jazdy. Na romantycznym mostku Yoshko
robi nam rocznicowa fotkę, bo tak się złożyło, że
tego dnia stuknęło nam 6 lat zaobrączkowania.

W końcu dojeżdżamy do Białej Podlaskiej,
gdzie odwiedzamy ryneczek i robimy fotkę
ławeczki Kraszewskiego. Dodatkowo w celu
uzupełnienia składników odżywczych
postanawiamy wciągnąć lody (Glizdawka
standardowo wcina największe z dostępnych).
Kolejna atrakcja, ale chyba tylko dla militarnie
zakręconego Popiela, to strzelenie fotografii
dział, umiejscowionych jak to Yoshko
powiedział, najbrzydszego amfiteatru w Polsce
(chyba nigdy nie był w Lesku).

Wieczór spędzamy oglądając igrzyska
olimpijskie ugoszczeni przez Yoshka leczem z
ziemniaczkami (mniam!). Dostarczamy też
cztery Krakowiaki, dzięki czemu nasze sakwy
stają się lżejsze o jakieś 4 kg. Dzień był bardzo
udany, no może z wyjątkiem, gdy w pewnym
momencie Glizdawka zostaje przeważona przez
bagaże podczas ruszania. Skutkowało to
sporawym siniakiem na łydce.

30.07.2012 Biała Podlaska – Czeremcha

Zbieramy się wcześnie, jednak pojawiający się
opad zatrzymuje nas na trochę u Yoshka. W
końcu mimo wiszących chmur postanawiamy
wyruszyć. Odwiedzamy jeszcze naszego
gospodarza w pracy i śmigamy w dalsza drogę.
Cały czas jedziemy w przelotnych opadach.
Przed Janowem Podlaskim zaczyna nam burczeć
w brzuchach i robimy postój na śniadanko.

Bez problemów docieramy do Janowa
Podlaskiego, gdzie strzelamy kilka fotek koników
jak i samej stadniny. Gdy ją opuszczamy zaczyna
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coraz mocniej padać, a my powoli zmierzamy w
stronę naszej nietypowej przygody podczas tych
wakacji.

Przed Gnojewem Glizdawka słyszy
rozpaczliwe miauczenie w rowie. Znajdujemy w
nim kilkunastotygodniowe kociątko z mocno

zaropiałym okiem i generalnie wyglądające na
potrzebujące pilnej pomocy weterynaryjnej.
Widok jest tak rozpaczliwy, że nie wiele się
zastanawiając, pakujemy kociaka do plecaka i
próbujemy mu znaleźć pomoc w najbliższej
miejscowości. Bez efektów. Kolejną godzinę
spędzamy stojąc w ulewnym deszczu i
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obdzwaniając różne instytucje, które nie są zbyt
chętne nam pomóc. W końcu otrzymujemy
informację, że mamy udać się do najbliższego
urzędu gminy, gdzie mają obowiązek kota
przyjąć. W efekcie zmieniamy trasę, aby
dojechać do Konstantynowa. Po przebyciu 10 km
w tempie karetki pogotowia dojeżdżamy do

siedziby gminy, gdzie raczej, jak łatwo się
domyśleć, nie witają nas z otwartymi ramionami.
Wręcz otrzymujemy upomnienie, że w takiej
sytuacji nie wolno dotykać zwierzęcia, a tylko
zgłosić miejsce jego położenia (pytanie tylko do
kogo, jak nikt go nie chce). Przyjmują jednak
kotka kontaktując się z gminnym weterynarzem,
a my ruszamy dalej mając nadzieję, że nikt go nie
wyrzucił jak tylko zniknęliśmy z widoku.

Po nieplanowanej atrakcji, jaką było
ratowanie kociaka, zatrzymujemy się w zajeździe
leśnym w Horoszkach. W momencie wchodzenia
do niego, deszcz przestaje padać jak nożem uciął.
Po obiadku jedziemy spokojnie na prom Zabuże
Przedmieście. Na miejscu spotykamy
rowerzystów, którzy w Mielniku kierują nas na
najmniej uciążliwą drogę, za co bardzo im
dziękujemy. Mijamy największe w Polsce
zbiorniki z ropą naftową w Adamowie oraz
ładną drewnianą cerkiew w Zubacze.

W końcu docieramy do Czeremchy, gdzie
mamy zaplanowany nocleg w Agroturystyce
Rom-tur (możliwość rozbicia namiotu). Jesteśmy
na tyle zmęczeni, że decydujemy się na pokój.
Ruszamy jeszcze po zakupy, gdzie przeżywamy
szok, bo nikt nie przypina rowerów, a stojaki są
przy każdym sklepie. Sama agroturystyka ma
niepowtarzalny urok, ponieważ właściciel to typ
zbieracza-kolekcjonera. Ciężko jest to opisać,
najlepiej zobaczyć samemu. Kolacja to makaron
z konserwą i sosem w proszku (mniam!). Na
dobranoc oglądamy jeszcze zmagania naszych
siatkarzy plażowych, po czym zapadamy w błogi
sen.

31.07.2012 Czeremcha – Rybaki

Poranne zbieranie nie idzie tak szybko, jak
byśmy chcieli. Oglądamy jeszcze kolekcję
gospodarza i ruszamy w drogę. Trasa do Dubicz
Cerkiewnych przebiega trochę męcząco, ze
względu na stan, albo raczej rodzaj drogi przez
jaką przebiega. Czujemy się jakbyśmy jechali po
tarce. W końcu docieramy do Dubiczy
Cerkiewnych, gdzie zaliczamy zgadnijcie co …
cerkiew.

Kolejny etap to przejazd przez Puszczę
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Białowieską. Tutaj droga jest bardzo dobra.
Przyjemna, ubita gruntówka i las chroniący nas
przed męczącym słońcem. W pewnym
momencie natrafiamy na niedźwiedzia leżącego
pod drzewem. Niestety wyglądał, jakby dopadli
go myśliwi i próbowali nadziać na pal, co im do
końca za bardzo nie wyszło.

Następnie mijamy rzekę Perebel, która urzeka
nas swoją zielonością, aż człowiekowi chce się w
niej popływać.

Kolejna atrakcja na jaką natrafiamy w puszczy
to kapliczka i parowóz w miejscowości Topiło.
Od tego momentu droga trochę się pogarsza, ale
nie ma też, na co narzekać, no może jedynie na
drzewną blokadę jaka nas na niej przywitała.

Przed samą Białowieżą pojawił się problem w
znalezieniu rezerwatu pokazowego żubrów,
ponieważ nawigacja chciała nas poprowadzić
drogą, której nie było. Postanowiliśmy więc
najpierw pojechać do miejscowości i coś zjeść,
bo już zaczynało nam burczeć w brzuchach. Po
obiedzie udaje nam się trafić do rezerwatu, gdzie
nie tylko są Żubry, ale też żubrony, łosie, wilki,
dziki i coś tam jeszcze dzikiego. Robimy trochę
fotek i ruszamy w dalszą drogę.

Następna atrakcja to Sioło Budy. Jest to
skansen, w którym uwaga, można przenocować i
na dodatek robi niezłe wrażenie wizualne. Krótki
postój na podziwianie budowli i powoli
zagłębiamy się w las. Musimy przyznać, że było
w nim bardzo klimatycznie. Szeroka, dobrze
ubita gruntówka i te wszystkie drzewa dające
mroczny klimat. Do tego ta cisza… coś
niesamowitego. Można się poczuć, jak na jakimś
filmie grozy, gdzie w zaroślach czai się dziki
zwierz czekający na odpowiednią okazję do
ataku na nic nie podejrzewającego podróżnika.
Zwierz oczywiście też się znalazł w postaci żubra
w gęstwinie. Był jednak na tyle blisko, że
woleliśmy nie ryzykować postoju w celu jego
sfotografowania.

W końcu docieramy do miejscowości Rybaki
koło zalewu Siemianowskiego, gdzie rozbijamy
się na polecanym przez Karola (forumowicz)
darmowym polu namiotowym. Jest tu cicho i

spokojnie pomimo sporej ilości osób. Na kolację
przysmak Popiela, czyli makaron z konserwą i
sosem w proszku.

01.08.2012 Rybaki – Sokółka

Dzień rozpoczął się bardzo przyjemnie i na
dodatek zapowiadał się słonecznie. Nie
wiedzieliśmy jednak, że czekać nas będzie droga
przez mękę z powodu tego po czym mieliśmy się
przez najbliższe godziny poruszać. Na pierwszy
rzut oka droga wyglądała na przyzwoitą
gruntówkę. Szybko się jednak przekonaliśmy, że
pokryta była grząskim, sypkim piaskiem
skutecznie utrudniającym poruszanie. Niektóre
jej odcinki wyłożono kamieniami lub były tak
pofałdowane przez różnej maści pojazdy, że
jazda po nich przypominała ujeżdżanie młota
pneumatycznego. Dodatkowo paskudny,
poprzeczny i bardzo słabo widoczny rów był
przyczyną przewrotki Glizdawki. Nie dość tego
robiło się coraz cieplej, a o cieniu można było
pomarzyć. Jaka była więc radość, gdy kilkanaście
kilometrów za Bobrownikami naszym oczom
ukazał się świeżutki, gładki jak pupcia
niemowlęcia asfalt. Niemal nie zsiedliśmy z
rowerów i go nie ucałowaliśmy. Od tego
momentu droga stała się znacznie
przyjemniejsza. Dotarliśmy też w końcu do
chyba jedynej atrakcji na dzisiejszej trasie, czyli
Jurty tatarskiej i Meczetu w Kruszynianach.

Największą atrakcją okazała się jednak
oryginalna kuchnia tatarska. Raczej nie
przesadzimy mówiąc, że było to najlepsze
jedzenie podczas całej wyprawy. Glizdawka
zamówiła sobie babkę ziemniaczaną, która
zdobyła wiele nagród i rozpływała się w ustach, a
Popiel Kryszonkę.

Dalsza droga przebiega bez większych
atrakcji. Mijamy jedynie obelisk dedykowany
majorowi Wiktorowi Żołudiewowi i przetaczając
się przez Krynki lądujemy w Sokółce. Tutaj
rozbijamy się przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
znajdującym się tuż nad zalewem. Standardowo
zjadamy makaron z konserwą i sosem w
proszku, karmimy kaczuszki, wypijamy kilka
piwek i idziemy spać.
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02.08.2012 Sokółka – Augustów

To był dzień nie obfitujący zbytnio w atrakcje
turystyczne. Po wydostaniu się z Sokółki mamy
okazję zobaczyć samotny wiatrak prądotwórczy i
pomnik Piłsudskiego w Dąbrowie Białostockiej.
Mijamy również zniszczony stary wiatrak oraz
ładny drewniany kościół w Starej Kamiennej.

Po drodze trafiamy na wiadukt kolejowy na
Biebrzy, zaliczamy głazodrogę (patrz, ujeżdżanie
młota pneumatycznego) i lądujemy w
Augustowie, a dokładniej na jego obrzeżach.
Tutaj trochę się gubimy, bo nawigacja
pokazywała błędną lokalizację pola
namiotowego, zresztą sam dojazd do niego też
nie był zbyt dobrze oznaczony. Po trafieniu na
miejsce okazało się, że jest to bardzo przyjemne
pole na uboczu znajdujące się przy samym
jeziorze Studzienniczym. Cena to całe 8 zł za
osobę, a na dodatek kąpielisko zostało
oczyszczone przez właścicieli z wszelakich
glonów. Oczywiście skorzystaliśmy z niego.
Woda była ciepła i przyjemna, aż miało się

ochotę zostać na dłużej. Jedyny minus to spora
odległość do najbliższego sklepu.

03.08.2012 Augustów – Wiżajny

No to wstajemy. Kawka, herbatka, szybkie
śniadanko i w drogę. To miał być dzień
przyrodniczy, bo innych atrakcji raczej wiele nie
było. Na start, za wcześniejszą radą Borafu
jedziemy wzdłuż kanału Augustowskiego. Trzeba
przyznać, że trasa jest bardzo przyjemna, a
krajobraz urokliwy. Jednakże przed śluzą
Gorczyca zaczyna dopadać nas jego monotonia.
Postanawiamy więc przy niej odbić na jezioro
Wigry. W międzyczasie jesteśmy świadkami
przepływania kajaku przez śluzę, co musimy
przyznać robi niezłe wrażenie.

Dalsza droga to głównie krajobraz i
prześladująca nas rzeczka o uroczej nazwie
„Marycha”. Trafiamy też na zbiorową mogiłę w
okolicach jeziora Wigry. Gubimy się trochę w
lesie, co skutkuje niewielkim nadłożeniem drogi.
Zaczyna też coraz mocniej wiać i chmurzyć się.
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Przed Wiżajnami wita nas dłuższy podjazd oraz
wiatraki.

Pogoda wygląda coraz mniej ciekawie na
szczęście docieramy już do miejsca noclegu, czyli
agroturystyki Kalinka ulokowanej na cyplu.
Zjadamy obiadokolację po czym dekujemy się na
kwaterze. Okazuje się, że nasza sąsiadka spędza
wakacje ze szczeniakami i nie mogąc wytrzymać
zaprasza nas, aby się nimi pochwalić. Glizdawka
dość szybko idzie spać, a Popiel przy piwku
napawa się WiFi na tarasie.

04.08.2012 Wiżajny – Kal

Żegnajcie Wiżajny witaj przygodo. Dzisiaj
czeka nas kilka atrakcji. Pierwsza z nich to
Trójstyk Wisztyniec, który jak to opisał Tromba
(forumowiec) „stoi na polu koło lasu ponad
dwumetrowy obelisk, czasoprzestrzeń się tam nie
załamuje, smoki nie latają, kosmici nie lądują a
za dojście trzeba jeszcze zapłacić 2 złote. Ale
wśród znajomych zyskujesz +50 punktów że tam
byłeś”. Trzeba przyznać, że miał rację .

Po zaliczeniu tego jakże osobliwego miejsca
udajemy się w stronę mostów w Stańczykach. Po
dotarciu stwierdzamy, że oba mosty robią niezłe
wrażenie. Strzelamy kilka fotek i jedziemy do
pobliskiej karczmy na kawę.

Kolejny na trasie jest zabytkowy poniemiecki
cmentarz, niestety w niektórych miejscach
mocno zdewastowany. Tak oto dojeżdżamy do
Gołdapu, gdzie czekają na nas dwie atrakcje.
Pierwsza z nich to „śmieszka” rowerowa, a druga
wieża ciśnień.

Ostatnia atrakcja na trasie to miejsce
pochówku żołnierzy radzieckich. Tak oto
dojechaliśmy do Węgorzewa, gdzie zrobiliśmy
zapasy piwno – żywieniowe. Nocleg mieliśmy
zaplanowany w pobliskiej miejscowości o nazwie
Kal. Chwilę się w niej pokręciliśmy mając mały
problem z namierzeniem wcześniej upatrzonej
miejscówki. Na szczęście tuż obok było inne
całkiem niezłe pole namiotowe, gdzie ostatecznie
postanowiliśmy się rozbić i zatrzymać na jeden
dzień w celu regeneracji.

05.08.2012 Herbatka u Himmlera

Dla Glizdawki to był dzień totalnej laby.
Popiel miał inne plany, a mianowicie wpaść z
wizytą do bunkru Himmlera. Trasa niezbyt
wymagająca, prowadząca jednak przez spory
odcinek po krajówce i to bardzo ruchliwej.
Dlatego bardzo miłym zaskoczeniem było
ujrzenie, zaraz po wyjechaniu z gruntówki, trasy
rowerowej biegnącej wzdłuż drogi. Następnie
było śmiganie po leśnych ścieżkach, aż w końcu
udało się dotrzeć do bunkru Himmlera, albo
raczej tego co z niego zostało.

Standardowo trochę fotek plus pokręcenie się
po okolicy i można wracać. Żeby jednak nie było
zbyt monotonnie to powrót odbył się krajówką, a
nie przez lasy. Trzeba przyznać, że do
przyjemnych nie należał. Na krajówce regularne
spychanko i konieczność postojów w zatoczkach
na przepuszczenie większych pojazdów. Po
dojeździe do najbliższej miejscowości postój z
przerwą na lodowe orzeźwienie. Na całe
szczęście od tego miejsca zaczynała się też
wspomniana wcześniej trasa rowerowa, więc
jazda stała się znacznie przyjemniejsza. Kolejny
postój to Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.
Jeszcze tylko małe zakupy i powrót na pole
namiotowe. A co w międzyczasie porabiała
Glizdawka? Kompletnie nic. Po prostu
wylegiwała się na słoneczku.

06.08.2012 Kal – Bartoszyce

Koniec regeneracji. Pora w drogę. Atrakcji nie
mamy zaplanowanych, ale zapewne jakieś się
znajdą. Pierwsza z nich pojawia się w
Barcianach, a jest nią zamek. Oglądamy go z
zewnątrz, bo w środku jest jakiś remont. Dalsza
droga to głównie widoki oraz stalowy potwór
wypluwający zboże, który zaintrygował
Glizdawkę, że aż musiała zrobić mu zdjęcie.
Przejeżdżamy przez Sępopol i lądujemy w
Bartoszycach.

W powietrzu unosi się zapach zbliżającej
burzy. Dekujemy się pod parasolką i zamawiamy
obiadek w postaci pizzy. Niedługo musieliśmy
czekać na deszcz, który bardzo szybko zamienił
się w oberwanie chmury. Nie chcieliśmy
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ryzykować dalszej jazdy, w związku z czym
podjęliśmy decyzję o znalezieniu jakiegoś
noclegu w okolicy. Okazało się to bardzo
trudnym zadaniem. Agroturystyk i pól
namiotowych brak, a na dodatek same trzy
gwiazdkowe hotele. W końcu udaje nam się
namierzyć mały, dziwny hotelik, gdzie
postanawiamy się zatrzymać. Po wpakowaniu
klamotów do pokoju idziemy trochę pozwiedzać.
Zaliczamy Kościół Farny oraz Bramę Lidzbarską.
Trochę się jeszcze kręcimy po okolicy,
zaopatrujemy się w browarki po czym wracamy
do hoteliku, gdzie oglądamy Igrzyska
Olimpijskie po czym idziemy spać.

07.08.2012 Bartoszyce – Frombork

Zgramolenie się z wygodnego łóżka wcale nie
jest takie łatwe. Nie mniej udaje nam się tego
dokonać. Po drodze zatrzymujemy się na kawę i
słodkie naleśniki w Górowie Iławeckim. Po
doładowaniu akumulatorów ruszamy w dalszą
drogę, mając od tego momentu po lewej stronie
słońce, a po prawej mrok. Przyczyniło się to do
tego, że nasza pogoda stała się kraciasta.
Wjeżdżaliśmy na przemian w słońce i deszcz. W
okolicach bodajże Białczyna trafiamy na coś co
przypomina strusie, chociaż w dalszym ciągu nie
jesteśmy tego pewni. Ciekawe było to, że
wyglądały jakby nie miały zagrody tylko luzem
po polach łaziły.

W okolicach Maciejowa nie spodobała nam
się zbliżająca chmura i postanowiliśmy schować
się pod wiatą. To był dobry wybór, bo dosłownie
minutę później nastąpiło oberwanie chmury w
połączeniu z gradem. Trwało to może z 10 minut
po czym zaczęło się przejaśniać. Droga od tego
miejsca też nie była zbyt przyjemna, ponieważ tir
tira tirem poganiał. Postanowiliśmy więc
wjechać do Braniewa od strony Świętochowa. W
Braniewie czekał nas mały objazd, ponieważ
remontowano most. Pokręciliśmy się też trochę
w poszukiwaniu miejsca, gdzie można coś zjeść,
ale bez większego rezultatu.

W brzuchach coraz bardziej nam burczało, ale
na szczęście Frombork był blisko. Po dojechaniu
szybko się rozbijamy i idziemy coś wszamać. Po
powrocie dowiadujemy się od trzech

rowerzystek, że jest możliwość przedostania się
na Mierzeję Wiślaną z Fromborka, co bardzo nas
kusi zwłaszcza, że raczej nie prędko
zaliczylibyśmy ją na rowerach. Z tą myślą
idziemy spać.

08.08.2012 Audiencja u Kopernika

To był dzień przeznaczony na zwiedzanie
Fromborka. Niestety podczas kontemplacji mapy
Glizdawkę dziabnęła w rękę osa. Ignorując ból i
powiększającą się opuchliznę udajemy się w
stronę katedry. Najpierw odwiedzamy pomnik
ku pamięci Napoleona, aby następnie udać się do
szpitala św. Ducha. Muzeum w nim się
znajdujące nie należy do wielkich jednak warto
je zwiedzić, chociażby po to aby podziwiać stare
księgi medyczne. Ogród przylegający do szpitala
św. Ducha też jest niczego sobie, zwłaszcza że
znajdują się tam rozmaite rośliny mające
zastosowanie w medycynie.

Kolejne kroki kierujemy w stronę wzgórza
katedralnego. Tam na początek udajemy się na
darmową wystawę dziedzictwa regionalnego,
gdzie można było zobaczyć rozmaite szpeje ze
strychów i piwnic jak i ładne rękodzieła. Kolejna
atrakcja to wieża widokowa (6 zł) na którą warto
wejść. W wieży znajduje się Wahadło Foucaulta
oraz różne zabytkowe dzieła.

Kolejne na liście jest muzeum (6 zl), znacznie
większe niż to w szpitalu św. Ducha. Można je
zwiedzić jak ktoś ma ochotę, ale rewelacji nie
ma, chociaż z tą opinią Glizdawka do końca się
nie zgadza.

Wejście do katedry jest płatne i obejmuje też
wystawę dotyczącą odkrycia grobu Kopernika.
W sumie można się połakomić. My to robimy, bo
i tak musimy czekać na seans odbywający się w
ostatniej atrakcji, na której nam najbardziej
zależało czyli Planetarium. Seans rozpoczął się o
14:00 i trwał około 30 minut. Musimy przyznać,
że jest wart uwagi i 12 zł od osoby. Ze wzgórza
katedralnego udajemy się na obiadek, a
następnie zobaczyć port. Całe zwiedzanie
kończymy w okolicach 16:30. Zaopatrujemy się
w piwka i ruszamy na camping, gdzie oglądamy
zmagania olimpijskie.
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09.08.2012 Frombork – Sopot

„Płynie łódź moja wzburzonym morzem…”
co oznacza, że postanowiliśmy się przeprawić na
Mierzeję Wiślaną, gdzie zaliczamy samotną
gminę Krynica Morska.

Początek drogi był deszczowy, ale w okolicach
Siekierek zaczyna się przejaśniać. Podczas jazdy
mijamy obóz koncentracyjny Stutthof. W
Mikoszewie przeprawiamy się promem
nieświadomie zaliczając miejsce ewakuacji
więźniów ze Stutthof.

Pogoda niestety się pogarsza i znowu zaczyna
padać. Przestaje gdzieś w okolicach Sobiszewa.
Do Gdańska wjeżdżamy od strony Rafinerii,
gdzie przy okazji stuka nam równe 1000 km
wspólnej jazdy (Popielowi stuknęło nieco
wcześniej ze względu na herbatkę u Himmlera).
Popełniamy też błąd zapominając radę Trąby
(forumowiec) i przejeżdżamy przez most
wantowy przy akompaniamencie ciężarówek i
ogólnego chaosu remontowego. Kosztowało nas

to trochę nerwów i czasu. Na prom przy twierdzy
Wisłoujście zdążamy na styk. Po kolejnej
przeprawie dobrze znanymi nam drogami
udajemy się w stronę pola namiotowego w
Sopocie. Rozbijamy się, chowamy rowery do
garażu i udajemy na spotkanie Jednoosobowego
Komitetu Powitalnego Grupy Trójmiejskiej w
osobie Magdy w skrócie „JKPGT Magda”
(forumowczyni). Następnie rozsiadamy się w
żarłodajni koło plaży i gadając o rozmaitych
rzeczach, raczymy się rybką zalewając ją piwem,
aby miała w czym pływać.

10.08.2012 Jarmark Świętego Dominika

To był dzień jarmarkowy, który się marzył
Glizdawce od pięciu lat, głównie ze względu na
pewne stoisko z dzwoneczkami. Wsiadamy więc
w kolejkę miejską i udajemy się do Gdańska.
Przy okazji próbujemy zakupić bilety do
Krakowa. Okazuje się, że nie jest to takie proste,
bo biletów na przewóz naszych rumaków brak
(wszystko z rezerwacją miejsc). Zmuszeni więc
jesteśmy do zakupu biletów na pociągi o 5:19
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rano bez wagonu rowerowego. Wróćmy jednak
do jarmarku. Po przybyciu okazuje się, że turyści
chyba jeszcze śpią, bo nie było zbyt tłoczno.
Raczymy się przeciętnym piwem z jakiegoś
małego browaru i przeskakując od stoiska do
stoiska zmierzamy w stronę dzwonków. Po
upragnionym zakupie kręcimy się po okolicy i
przypadkiem trafiamy na wystawę sztuki,
studentów szkoły plastycznej. Następnie
Kierujemy się o Brovarni Gdańskiej na wyborne
piwo i kiepskawy deser.

Droga powrotna jest już niestety dość tłoczna.
Popiel namierza budkę z suszonym mięsem i
zakupuje płat wołowiny, laskę wieprzowiny i
jakieś kabanosiki. Glizdawce niestety taki rodzaj
posiłku nie przypada za bardzo do gustu, dlatego
zaliczamy też stoisko, gdzie serwują pajdy chleba
z dodatkami. Taki oto posiłek był na tyle sycący,
że odpuszczamy sobie obiad. Wieczorem
spotykamy się Magdą na krótkie pogaduchy przy
piwie. Następnie strzelamy sobie kilka partyjek
remika (czym byłby wyjazd bez niego) i idziemy
poszukać gofra z owocami, bo Glizdawka złapała
na niego smaka. Docieramy tak do Sopockiego
molo, gdzie udaje nam się nabyć poszukiwaną
strawę, a następnie brzegiem plaży w świetle
księżyca, wracamy na pole namiotowe. Jeszcze
się tylko wymeldować, bo wstajemy przed
otwarciem recepcji i zapadamy w niezbyt głęboki
sen.

11.08.2012 Home sweet home

Noc była nie najlepsza. Cały czas padało i
wiał silny wiatr nie dając nam porządnie zasnąć.
Po wstaniu czekało nas ciemnicowe pakowanie z
latarkami w zębach. Gdy już dokonaliśmy tego
wyczynu udaliśmy się na dworzec, a tam
opóźnienie. Czekamy więc spokojnie na
zjawienie się pociągu. Gdy to już zrobił,
wpakowujemy rowery na koniec składu. Pociąg
rusza i pojawia się konduktor wielce zdziwiony,
że nie umieściliśmy rowerów w przeznaczonym
dla nich przedziale. Jak zwykle PKP nie
pozostawia złudzeń co do obsługi. Finalnie
musimy przepchać się z rowerami przez cztery
wagony. Wkurzeni, usiedliśmy w końcu we
właściwym wagonie i przedziale. Reszty drogi nie
ma co opisywać. Wieczorem dotarliśmy do

domu zadowoleni z naszej wyprawy.

Wspólnie przejechaliśmy 1023 km, przy czym
Popiel zrobił nieco więcej (1050 km), udając się na
samotny wypad do bunkru Himmlera.
Zaliczyliśmy 64 gminy i 4 promy. Uratowaliśmy 1
kotka i straciliśmy przez to 1 plecak. Glizdawka
zrobiła 2 fikołki i nabiła 2 siniaki. Użądliła ją 1
osa przez, co spuchła jej 1 ręka. Popiela zjadały
komary częściej niż Glizdawkę, a psioczeniu na
kierowców wyprzedzających na gazetę nie było
końca. I to by było na tyle.
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Przed wyjazdem nachodziły nas pewnewątpliwości co do podróży tandemem. Na
tandemie nie można się pokłócić, tandem zwraca
uwagę większości ludzi (może też tych złych), ma
małe koła, więc jedzie się nim powoli i opony
szybciej się ścierają. Poza tym na tych dwóch
małych kołach spoczywać będzie ciężar około
160kg.

Podczas podróży zmienimy zdanie. Koła dają
radę, a rozmiar naszego podwójnego roweru (i
możliwość jego składania), nieco tylko dłuższego
od zwykłego na dużych kołach, pozwala nam na
wnoszenie go do mieszkania w bloku, czy
kamienicy. Najważniejsze jednak jest to, że
wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich
mijanych ludzi, rozwesela celników, policjantów i
resztę potencjalnie groźnych osobników.
Uwielbiają go dzieci, które często biegną za nami,
żeby tylko na niego dłużej popatrzeć albo zrobić
zdjęcie.

Tandem był więc dobrym pomysłem.
Postanowiliśmy zrealizować nasz wcześniejszy
pomysł pojechania rowerem na Ukrainę, która
kojarzyła nam się z Czarnobylem, a także
nieskażonym cywilizacją krajobrazem, gdzie na
powierzchni prawie dwa razy większej od Polski
mieszka niewiele więcej ludzi niż w naszym
kraju. I to również okazał się trafny pomysł.
Nasza pierwsza tak długa wyprawa pozostawiła
tylko poczucie niedosytu i tęsknoty za tym
zielonym krajem, w którym nie wszystko jest
poukładane tak jak w Polsce, dzięki któremu
możemy cofnąć się w czasie i gdzie nie wszystko
zalane jest produktami zachodnich koncernów, a
ludzie, choć często biedni, zdają się być
szczęśliwsi pomimo codziennych trudów.

W Polsce na krótko przed wyjazdem
szykujemy rower. Trochę się boimy, że się
połamie i będzie wstyd. Wymieniamy oryginalne
stalowe koła na aluminiowe, oddajemy ramę do
przyspawania kilku płaskowników, następnie do
piaskowania i malowania proszkowego.
Pomarańczowy kolor wyszedł trochę za żółty, za
to 40-letni rower wyglądała jakby był nowy.
Tandem dostaje nowe bagażniki i sakwy
ufundowane przez Crosso i miasto Wągrowiec,
więc całość robi schludne wrażenie. Nieco rzedną

nam miny, bo wygląda to wszystko za ładnie.

W dzień wyjazdu ubieramy koszulki, które
dało nam miasto i wyruszamy spod
wągrowieckiej fontanny na rynku, która tańczy,
gra i świeci każdego wieczoru. Moglibyśmy co
prawda wsiąść w pociąg i zacząć pedałować z
Przemyśla ale wszystkie nasze dotychczasowe
wyprawy zaczynamy spod domu. Możemy wtedy
powiedzieć, że dojechaliśmy do Kijowa rowerem.

Podróż z Wągrowca do Dorohuska zajęła nam
8 dni (16-24.07). Spieszymy się trochę by jak
najwięcej czasu spędzić na Ukrainie. Po drodze
przejeżdżamy obok zalewu Jeziorsko, zahaczamy
o Łódź, Puszczę Świętokrzyską, gdzie we znaki
dają nam się podjazdy, a następnie przez Lublin i
Chełm docieramy do granicy.

Na Ukrainę wjeżdżamy pod wieczór. Trochę
zdenerwowani mijamy ogromny sznur
samochodów czekających w kolejce. Przejście nie
jest dla pieszych ale my przecież jedziemy
rowerem. Odprawa paszportowa po ukraińskiej
stronie jest nieco skomplikowana przez
dodatkowe pieczątki na specjalnej karteczce.
Wszystko nas trochę przeraża, nic nie możemy
zrozumieć aż w końcu za radą znajomego
wkładamy 10 hrywien do paszportu i dalej idzie
gładko. Noc spędzamy na podwórku u
pierwszego gospodarza zaraz za przejściem. Jest
trochę małomówny, a jego pies szczeka na nas
całą noc ale tego dnia jesteśmy wdzięczni za
kawałek bezpiecznego miejsca, na którym
rozbiliśmy namiot.

Kolejny dzień. Pierwszy całkowicie na
obczyźnie. Droga na Zabużżię wydaje się całkiem
normalna i skierował nas na nią wielki znak. Po
jakimś czasie pogoda się psuje i zaczyna padać.
Jakby tego było mało asfaltowa droga zamienia
się w brukową, a następnie polną, a deszcz
zamienia ją w bagno. Trochę zaniepokojeni
brakiem drogowskazów błądzimy od wioski do
wioski pytając miejscowych o drogę.

Od wjazdu na Ukrainę krajobraz znacznie się
zmienił. Po ulicach jeżdżą w głównie stare
radzieckie auta (Łady, Wołgi i Moskwicze), choć
po kiepskich wiejskich drogach więcej ludzi



329

przemieszcza się starymi rowerami „Ukraina” i
konnymi bryczkami. Pomimo ogólnej biedy
ukraińskie domki są kolorowe, zawsze ozdobione
kwiatowym ogródkiem, a ich mieszkańcy
grzecznie mówią nam „dzień dobry”. Przy
domku stoi studnia i ziemianka, wszędzie chodzi
drób, a przy budzie śpi pies. Wszystko razem
wywołuje niesamowite uczucie cofnięcia się w
czasie.

W Zabużżi stajemy przy pierwszym sklepie.
Od razu otacza nas grupka ciekawych ludzi,
pytają skąd i dokąd jedziemy i chętnie napełniają
nam butelki wodą. Wiejskie sklepy zawsze są
wielobranżowe i bardzo rzadko samoobsługowe.
Często jest to duży budynek choć w środku
okazuje się, że towaru jest niewiele. Niestety nie
można w nich kupić warzyw, często nie ma też
nabiału (każdy ma tu swój ogródek i krowę) i
dużego wyboru wędlin (z tymi należy uważać,
raz skosztowaliśmy parówkę i źle się to
skończyło). Butelkowana woda niegazowana jest
niedostępna, ponieważ jak się później
zorientowaliśmy każdy ma tu studnię z dobrą
wodą. Dzięki temu możemy poprosić o
napełnienie pustych butelek w każdej wsi (a przy
okazji czasem dostajemy coś jeszcze). W
sklepach jest za to dużo cukierków i ciasteczek,
zawsze na wagę (bez mylących dużych pudełek).
Warto dodać, że nie ma co kupować tych
najtańszych, bo nie będą miały smaku.
Zaopatrujemy się w ciemny chleb (1kg za 1zł),
ser mix topiony (chyba), mrożone pierogi na
obiad, piwo i wędzoną rybę w całości jako
przekąska. Koniecznie próbujemy kwas
chlebowy prosto z beczki.

Kierujemy się na Świtaź, miasteczko nad
jeziorem o tej samej nazwie, zwane też
ukraińskim Bajkałem (jest drugim największym
jeziorem na Ukrainie). Docieramy tam późnym
popołudniem, ostatecznie wydostając się z
gąszczu polnych dróg na pewny asfalt. Jeziorko
jest swojskie. Długa linia brzegowa, dużo trawy i
dużo miejsca dla wczasowiczów. Co jakiś czas
przejeżdża starsza pani na rowerze sprzedająca
pączki. Woda jest chłodna i czysta, choć jest
płytko. Teren wokół należy do Szackiego Parku
Narodowego chroniącego aż 24 jeziora. Północna
część Ukrainy jest bardzo wilgotna ale brakuje tu

jezior, dlatego te tutaj cieszą się ogromną
popularnością. Pod wieczór zaczyna padać
deszcz, a my szukamy miejsca do spania. Kuszą
nas małe drewniane domki z pokojami do
wynajęcia. W Szacku pukamy do takiego, lecz
właścicielka Nina żąda zbyt dużo. Ze śmiechem
odmawiamy (chyba nas pomyliła z oligarchami
albo bogatymi niemieckimi turystami) ale ona
zastawia nam drogę i zaprasza na czaj. Miłej
rozmowy nie widać końca, Nina smaży
ziemniaki na słoninie i w końcu rozbijamy u niej
namiot. Właścicielka zajmuje się
wynajmowaniem domku turystom, sprząta na
plaży w Świtaziu i uprawia ziemniaki wokół
domu, którymi nas częstuje. Tego wieczoru
zachodzą do niej jeszcze dwie rowerowe turystki
ze Lwowa. Solomija zna dobrze język polski i
zaprasza nas do siebie gdy będziemy w drodze
powrotnej

Następnego dnia ruszamy z Szacka na
wschód. Nina ostrzega nas, że droga będzie zła, a
tam nic prócz dzikiej głuszy nie ma.
Rzeczywiście droga prowadzi nas przez
zapomniane wioski, a wokoło jak okiem sięgnąć
niezagospodarowana przestrzeń (ziemi
uprawiana kiedyś, leży teraz odłogiem). Co jakiś
czas przejeżdżamy nad kanałem, których jest tu
wiele. Ich sieć reguluje gospodarkę wodną, bez
nich byłoby tu duże bagno. Na ogromnych
łąkach pasą się krowy pilnowane przez młodych
pasterzy. Na jeszcze innych łąkach trwają
sianokosy, ręczną pracę wykonują całe rodziny za
pomocą kos i grabi. Bardzo często mijamy wozy
jadące z wielką kopą siana albo słomy skoszonej
z maleńkiego poletka. Zdarza się, że całkiem
spory kopczyk słomy jest niesiony na plecach
przez jakąś staruszkę. Po drodze mijamy wioskę
o znajomo brzmiącej nazwie Prypeć (niedaleko
ma tu swoje źródła rzeka o tej samej nazwie - ta
która dopływa do Strefy), a za nią skrzyżowanie z
pierwszym znakiem drogowym na trasie (nie
licząc tego przy granicy). W Mokrych po
niemiecku woła nas pan Władysław. Ogromnie
się cieszy i daje nam na drogę owoce i warzywa
ze swojego ogródka. Zagaduje nas i zaprasza do
domu. Tam częstuje słoniną i wódką. Władysław
jest szczęśliwym człowiekiem, jedzenie
produkuje sam i jak mówi pieniądze nie są mu
potrzebne. Jest gorąco więc chodzi sobie boso. Po
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pewnym czasie dołącza się sąsiad. Władysław
jest wesoły, jego żona wyjechała na jakąś
pielgrzymkę z okazji ich rocznicy ślubu. Szykuje
się grubsza uczta ale my po kilku kieliszkach
serdecznie dziękujemy i wsiadamy na rower. Nie
ujeżdżamy tego dnia daleko, rozbijamy namiot
w lesie i struci alkoholem dochodzimy do siebie.

Następnego dnia dojeżdżamy do wsi
Siedliszcze i skręcamy na południe do dużej trasy
na Kijów. Na wschód nie prowadzi stąd żadna
droga, którą nie balibyśmy się pojechać. Na tym
potężnym obszarze królują rzeki Stohid, Styr i
Horyń, prawe dopływy Prypeci. Jest tam
niewiele dróg i jeszcze mniej mostów.

Dzień jest deszczowy. Nad naszymi głowami
przechodzi pięć burz, więc zmarznięci i
przemoknięci pukamy do przypadkowego domu.
Okazuje się, że gospodarzami jest młode
małżeństwo z dwójką dzieci Wanią i Tanią.
Goszczą nas u siebie jak rodzinę i dają pyszną
tradycyjną kolację i śniadanie (wszystko sto
procent własnej produkcji) . Na stole pojawiają

się smażone na słoninie ziemniaki i mięso a
także sałatka ze świeżych warzyw. Śpimy wszyscy
w jednym pokoju, my w jednym łóżku oni we
czwórkę na drugim. Rano jemy wspaniały
kapuśniak, a po jedzeniu Olo zabiera dzieci na
przejażdżkę tandemem po wsi. Są zachwycone.
Wania jest głuchoniemy, rodzice rozmawiają z
min na migi (ale nie w języku migowym).
Chłopiec z ciekawością ogląda nasze bagaże,
szczególnie podoba mu się namiot, w którym
bawi się ze swoim kotkiem. Niestety nie możemy
mu go zostawić i łamiemy serce małemu Wani.
Chcemy dać im pieniądze ale nie chcą o tym
słyszeć. Po przyjeździe do Polski wysyłamy im
nasz namiot aby choć trochę się odwdzięczyć.

Dużą drogą jedziemy przez trzy dni. Przez ten
czas jedziemy prawie wyłącznie w lesie, a droga
ciągnie się prosto na wschód w nieskończoność.
Pedałowanie umila fakt, że droga jest
wyremontowana przed Euro 2012 i póki co jest
zamknięta dla dużego transportu z powodu prac
wykończeniowych. Po trzech dniach docieramy
wreszcie do Korostenia, gdzie mamy umówiony
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nocleg u Wadima (couchsurfing.org). Kolega jest
zaskoczony, myślał że będzie gościł dwie
dziewczyny (telefoniczne nieporozumienie,
Aleksander-Aleksandra). Nie odmawia nam
jednak noclegu, jest świadkiem Jehowy i
zaprasza do mieszkania, które jest centrum
świadków Jehowy w Korosteniu. Niestety jest
dobrze zaopatrzony i ma materiały edukacyjno-
propagandowe po polsku i musimy je oglądać do
późna. Zmęczeni idziemy spać (w osobnych
mieszkaniach). Podczas wizyty poznajemy
znajomego Wadima, Siergieja. Okazuje się, że
jest on przewodnikiem po Kijowie, wymieniamy
się numerami telefonów i umawiamy na
wycieczkę po mieście. Do stolicy stąd jest 150km
ale my odbijamy na północ w stronę
czarnobylskiej strefy.

W miarę zbliżania się do strefy krajobraz
pustoszeje. Mały ruch, mało ludzi i opuszczone
domki, mimo że jesteśmy ok. 100km od
Czarnobyla. Rolnicze krajobrazy znikają,
wjeżdżamy w las gdzie atakują nas hordy
komarów na każdym postoju. Na koniec dnia
docieramy do Radczy, ostatniej wioski na końcu
Ukrainy. Zaraz za nią jest już Białoruś, a z prawej
i lewej strony czarnobylska strefa. Jest sobota,
może dlatego wszyscy chodzą tu pijani. Do

biesiady zaprasza nas rodzina okupująca
przystanek autobusowy. Zdaje się, że rzadko ktoś
tu do nich zajeżdża, bo cieszą się niezmiernie i
nie mogą nadziwić. Chcą żebyśmy mówili coś po
polsku. Są bardzo weseli ale ledwo stoją na
nogach i nie dajemy się wciągnąć do wspólnego
picia wódki, bo boimy się trochę tej dziwnej
wioski. Tej nocy komary obsiadły nasz namiot
tak, że zmienił kolor. Najgorsze było wyjście za
potrzebą. Komary nie wybrzydzały i zaciekle
kąsały nasze tyłki.

W niedzielę rano ruszamy w stronę Kijowa.
Nagle za zakrętem pojawia się punkt kontrolny
ze szlabanem i mimo wczesnej pory zatrzymują
na żołnierze. Droga zahacza o strefę i trzeba
mieć przepustkę, żeby tu wjechać. – Nie
przejedziecie tędy – powiedział pan w mundurze
– to jak będzie? – dodał po chwili ciszy z naszej
strony. Dajemy mu paszporty do kontroli, a w
nich 20zł (hrywny nam się już skończyły).
Puszcza nas na własne ryzyko, zakazuje robienia
zdjęć i zbaczania z główniej drogi. Ta wiedzie tuż
przy wysiedlonym mieście Poliske. Wygląda
ponuro, nie mamy licznika Geigera ale nie
możemy się powstrzymać od wejścia na teren
opuszczonej szkoły i kilku innych budynków.
Przekraczamy rzekę Uż. Z mostu roztacza się
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widok na dziką głuszę. Przynajmniej 70 km od
nas stoją szczątki elektrowni. Żałujemy, że nie
mamy więcej czasu na zwiedzenie tego obszaru
z przewodnikiem. Za mostem na zakręcie
pojawił się drugi szlaban. Zapomnieliśmy, że
zawsze są dwa punkty kontrolne. Musimy się
tłumaczyć, dlaczego tak długo jechaliśmy ten
kawałek. Wyjaśniamy, że wszystkiemu winne są
małe kółka.

Czterdzieści kilometrów dalej, niedaleko
miejscowości Iwanków, na drodze pojawia się
mała ruda kuleczka. Okazuje się nią
szczeniaczek. Jest bardzo wygłodniały, dopada
naszą sakwę z jedzeniem, a nam miękną serca.
Postanawiamy znaleźć mu dom, tymczasem
kupujemy rowerowy koszyk na kierownicę żeby
piesek mógł podróżować razem z nami. Tego
dnia docieramy nad zalew kijowski, który jest
małym morzem. Nie jest słony ale za to nie
widać drugiego brzegu i woda jest przyjemnie
ciepła. Korzystamy tu z kąpieli i przy okazji

myjemy też zapchlonego kundelka.

Dojeżdżamy do Kijowa pierwszego sierpnia.
Z psem. Pies wszystkim się podoba, jednak nikt
go nie chce, bo jest mały i zwyczajny. W
poszukiwaniach kempingu przejeżdżamy całe
miasto, niestety kemping istniał tylko na mapie.
Dzwonimy po pomoc do znajomej, która
znalazła dla nas mieszkanie (niestety musimy za
nie trochę zapłacić). Jak na ironię, lokum
znajduje się dokładnie w miejscu, w którym
wjeżdżaliśmy do Kijowa od północy. Jesteśmy
przez to zmuszeni do zrobienia kółka wokół
nowej i nieciekawej części miasta, które nie jest
stworzone dla rowerzysty (duże ulice, duży ruch
i wysokie krawężniki). Jakby tego było mało, na
jednej z ulic goni nas horda bezpańskich psów,
które mały szczeniak zaczepił swoim piskliwym
szczekaniem.

Następnego dnia udajemy się na zwiedzanie
Kijowa. Nie mamy dokładnej mapy, a w mieście
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nie ma centrum informacji turystycznej, więc
błądzimy sobie po uliczkach. Stara część Kijowa
znajduje się na wzniesieniu, obok którego
przepływa Dniepr. Widok z góry jest wyjątkowy,
ponieważ wszędzie dookoła jest płasko.
Docieramy do pomnika B. Chmielnickiego,
gdzie wypisujemy kupione wcześniej pocztówki,
a turyści robią sobie zdjęcia z naszym rowerem i
psem. Następnie udajemy się na ulicę
Chreszczatyk, która jest wizytówką Kijowa. Jemy
pyszne lody włoskie za równowartość 2,5 zł i
czekamy na wcześniej poznanego Siergieja. Gdy
się zjawia, idziemy na pieszą wycieczkę po
centrum. Siergiej pokazuje nam pomnik
kniaziny Olgi, a także fontannę spełniającą
życzenia, ale tylko tym, którym uda sie przykleić
na wodę monetę do jej płaskiego elementu.
Niedaleko fontanny starszy pan gra na bandurze,
tradycyjnym ukraińskim instrumencie,
przypominającym gitarę. Zwyczajowo tylko
mężczyźni mogą grać na bandurze. Po przejściu

przez kilka placów z cerkwiami i pomnikami,
których w Kijowie jest wiele, docieramy do
parku z fantazyjnymi rzeźbami z bajek dla dzieci.
Jest on położony na sporym wzniesieniu, z
którego rozpościera się ładny widok na całe
miasto i przepływającą rzekę. Warto było tu
przyjść.

Pod koniec dnia idziemy do restauracji w
centrum na ukraińskie pierogi (warenki).
Ochrona pozwala nam wejść z psem, a pani ze
sklepiku przy wejściu obiecała, że będzie mieć
oko na rower, do którego nie mamy zapięcia.
Przed wejściem jakiś fotoreporter robi zdjęcia,
jak powiedział "unikalnego welosypiedu, który
zjawił się w Kijowie". Niestety nie przeprowadził
z nami wywiadu. Ukraińskie warenki to pierogi,
najczęściej z ziemniakami, ziemniakami i
twarogiem, mięsem lub owocami (np. wiśniami).
Za talerz pierogów i szklankę kompotu płacimy
równowartość jedynie ok. 7zł. Po drodze do
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mieszkania łapie nas wielka ulewa, która zmienia
niektóre ulice w rwące potoki. Woda miejscami
zakrywa niemal całe koło od naszego tandemu.

Po dwóch dniach pobytu, wyjeżdżamy ze
stolicy. Olo przekłada opony z przodu na tył
(tylna mocno sie zużyła). Ogólnie rower działa
bez zarzutu, a to dzięki dobremu przygotowaniu
w czerwonackim serwisie rowerowym bike-
man.pl. Drogę z Kijowa do Lwowa planujemy
pokonać małymi drogami, ponieważ jazda tymi
dużymi to strata czasu. Małe drogi często są
marnej jakości, czasem gruntowe (choć na mapie
zaznaczone jako istotne drogi lokalne), czasem
nieprzejezdne z powodu ogromnych kałuż. Ale
warto się pomęczyć, by zobaczyć Ukrainę z
bocznej drogi, porozmawiać z życzliwymi
ludźmi lub nawet dostać czasem kawał słoniny,
torbę jabłek, czy butelkę mleka.

Od wyjazdu Kijowa jedziemy przez nieco
monotonne tereny rolnicze. Zmierzamy na
zachód, więc popołudniami razi nas słońce.
Mijane miejscowości są podobne do siebie.

Każda ma pomnik ukraińskiego partyzanta, w
prawie każdej główna ulica to ul. Lenina, a
większe mają jeszcze jego pomniki. Ciekawostką
jest opuszczone wesołe miasteczko z diabelskim
młynem, które wypatrujemy w Teofipolu.

W Laniwci zaszczepiliśmy psa i zrobiliśmy
mu zdjęcie do psiego paszportu. Postanowiliśmy
bowiem zabrać go do domu. Rozbijamy się nad
jeziorem gdzie zamieniamy słowo ze staruszkami
urodzonymi jeszcze w międzywojennej Polsce.
Następnego dnia długo czekamy na weterynarza,
by dopełnić formalności. Ruszamy dopiero po
14, dlatego zajeżdżamy niedaleko za pobliski
Zbaraż, gdzie zwiedzamy zamek znany z
„Ogniem i Mieczem”. W trakcie jazdy
zauważamy, że od jakiegoś czasu z krajobrazu
zniknęły ładne drewniane domki, ale mamy
nadzieję że jeszcze się pojawią.

Następne dni zmagamy się z pofałdowanym
terenem i jedziemy praktycznie bez pedałowania
- pod górkę rower pchamy, a z górki po prostu
zjeżdżamy. Ostatecznie udaje nam się dotrzeć
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do Lwowa. Warto było tak się męczyć, ponieważ
to najładniejsze miasto, jakie do tej pory
widzieliśmy. Dodatkowo nie jest zbyt duże, więc
wjazd nie jest uciążliwy, a całe centrum można
spokojnie obejść pieszo. Śpimy u Soli, którą
poznaliśmy drugiego dnia na Ukrainie w Szacku.
Sola także jest podróżniczką (nie tylko
rowerową), dlatego wie jak nas ugościć i czego
nam trzeba (prysznic, ciepła herbata, jedzenie,
miejsce do spania). Dodatkowo dowiedziała się,
gdzie możemy załatwić wszystkie formalności,
jakie trzeba dopełnić, by przewieźć psa przez
granicę (wszczepić chip i zdobyć świadectwo
zdrowia).

Prawie cały Lwów wygląda jak starówki
polskich miast. Wszędzie są stare kamienice,
zabytkowe kościoły, klasztory, cerkwie, pałace i
mury obronne. Gdzieniegdzie można dojrzeć
stare polskie napisy. W centrum praktycznie nie
widać żadnych socjalistycznych i współczesnych
budowli, czy pomników. Jest za to wielu
turystów, także z Polski. Przy okazji pieszego
zwiedzania miasta, załatwiamy też psie
formalności. Nie przysparza nam to problemów,
bo miejscowi rozumieją po polsku, o co trudniej
było w Kijowie.

Niestety ze Lwowa do Polski jest rzut
kamieniem i drogę do granicy przejeżdżamy
jednego dnia. Na przejściu ponownie mijamy
sznur samochodów i jesteśmy odprawiani poza
kolejką. Wyjeżdżamy trochę z żalem. Ukraina
wbrew ostrzeżeniom okazała się bardzo
przyjaznym krajem, nie spotkało nas tu nic złego
(oprócz starej parówki w sklepie). Samochodów
jeździło niewiele, a kierowcy zawsze
zachowywali bezpieczny odstęp. Drogi bywały
nieco gorsze lub znikały, a mapa nie zawsze
odzwierciedlała rzeczywistość, ale za to podróż
była ciekawsza i można było porozmawiać z
miejscowymi ludźmi.

Niestety wolne dni nam się kończą i do
Poznania musimy wrócić koleją. Zajeżdżamy
jeszcze do Zamościa, gdzie zwiedzamy miejską
twierdzę i starówkę. Miasto jednak w
porównaniu do Lwowa wypada blado. Pociąg
mamy z Łańcuta, więc po drodze jedziemy przez
Roztoczański Park Narodowy, gdzie zażywamy

orzeźwiającej kąpieli w Wieprzu, a wieczorem
docieramy na dworzec.

Mapa wyprawy

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid

=200619206047767499916.0004a3e1c70c720729ea4

Relacja została ona przygotowana dla magazynu

Rowertour i została opublikowana w numerze 5/12, relacja

wygrała w konkursie o nagrodę Rowertouru 2011 .

Wyprawa wygrała konkurs "Wyprawa Crosso Classic 2011"

www.inka-olo.pl
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Północ - Południe

Każdy wylot do odległego miejsca jest dla
mnie stresującym momentem. Tym razem

zadbała o to linia lotnicza, informując mnie w
końcu w środowe popołudnie, po godzinach spę-
dzonych ze słuchawką w ręku, że jednak mój ro-
wer poleci ze mną następnego dnia. Poziom stresu
nie opadł dopóki nie zabrałem pojazdu z taśmy na
lotnisku w Alta i nie upewniłem się, że jest niena-
ruszony.

Po drodze ochrona na lotnisku w Oslo cofnęła

mnie z bramki z butelką miodu pitnego, którą
wiozłem dla moich rodziców. Pomimo że kupio-
na w wolnocłówce na lotnisku, nie spełniła wy-
myślnych wymogów bezpieczeństwa. Dałem ją
przypadkowemu chłopakowi kręcącemu się u
wyjścia z terminala. Mam nadzieję, że mu sma-
kowała.

Po przylocie cztery godziny spędziłem skła-
dając rower, rozebrany na części i upchnięty do
małego kartonu. Pomimo drugiej nocy bez po-
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Północ - Południe

rządnego snu, o drugiej nad ranem zacząłem pe-
dałować. Nie powiódł się jednak plan pokonania
znaczącej odległości. Natrafiłem na długie pod-
jazdy i sporą ilość śniegu, na szczęście nie na
drogach. Mając Altę 30km za plecami, poddałem
się. Znalazłem wystarczająco twardą i czystą za-
spę topniejącego śniegu i rozbiłem na niej na-
miot.

Ostatnie dwa dni nie dały mi zbyt wiele okazji
do odpoczynku, więc następny dzień rozpoczą-

łem o 5 po południu. Na dobrą sprawę trudno
odróżnić tu dzień od nocy, bo w maju ciągle jest
jasno.

Surowość i odosobnienie tego rejonu robią
wrażenie. Nagie skały pokryte płatami śniegu,
małe i powykręcane drzewka, strumienie i oka-
zjonalne zamarznięte jeziora to większość krajo-
brazu. Chłód i częste mżawki nie dają zbyt wielu
powodów do zatrzymania się. Ludzi niemal brak,
pomijając samochody przemykające raz na pół

WWYYPPRRAAWWAA
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godziny.

Następny dzień rozpocząłem wcześniej, go-
dzinę po południu, co pozwoliło mi doświadczyć
zalet jazdy za dnia. Nie chodzi tu tylko o otwarte
sklepy, będące rzadko dostępnym źródłem coli i
czekolady, ale i o słońce czasami wyglądające
spoza nieprzeliczonych chmur. Jego krótkie
przebłyski dramatycznie zmieniają krajobraz,
szczególnie na wybrzeżu, obracając nudne szare
nic w spektakl subtelnych kolorów i refleksów.

Ten surowy krajobraz obfituje w zwierzynę.
Na pierwszym biwaku dzieliłem teren ze szczu-
rem, który wydawał się nie przejmować w ogóle
moją obecnością. Zające, pardwy, lisy i renifery
towarzyszyły mi przez dużą część drogi. Te ostat-
nie zachowywały się cokolwiek dziwnie. Próbo-
wały mnie wyprzedzić i biegły przed rowerem
przez kilkaset metrów nawet, jeśli od początku
było widać, że zamierzam ominąć je w bezpiecz-
nej odległości, po czym skręcały w las lub bagno.
Może to reniferski sposób powitania?

Gdy nie towarzyszyły mi zwierzęta i nie prze-
jeżdżał żaden z nielicznych samochodów, otacza-
ła mnie cisza. Wszechogarniająca, absolutna
cisza. Coś, czego nigdy w życiu nie doświadczysz
mieszkając w mieście.

Koniec końców, po dwóch pełnych dobach od
wylądowania i blisko 200km przejechanych ro-
werem, dotarłem do Havøysund. Jacht dostrze-
głem momentalnie, bo FRI trudno pomylić z
czymkolwiek innym. Podjechałem, zapukałem i
wyściskałem się z rodzicami, których nie widzia-
łem od pół roku.

Winien jestem tu słowo wyjaśnienia: Otóż
moi rodzice są żeglarzami. Gdy odchowali dzieci,
powtórnie oddali się swojej pasji. Ostatnią zimę
(i noc polarną) spędzili na północy Norwegii,
głównie na odosobnionej maleńkiej wysepce Ri-
svær na Lofotach. Gdy słońce pojawiło się po-
nownie, pożeglowali na północ, na sam koniec
końców Europy. O ich wyprawach możecie prze-
czytać tutaj : http://fri.info.pl

Tak, gdzieś w DNA musi tkwić powód, dla
którego wyruszyłem na swoją wyprawę.

No i była też butelka miodu, zachowana na
nasze spotkanie.

Podróż się zaczyna

Maj 26, 2011 (day 8)

Dwa dni z rodzicami w Havøysund upłynęły
szybko. Nie mogliśmy opuścić portu z powodu
problemów z silnikiem, a gdy z nimi się uporali-
śmy, nadszedł przeciwny wiatr i solidny opad
deszczu. Pomimo tego, było o czym rozmawiać
po kilku miesiącach spędzonych osobno, a do-
datkową atrakcję stanowiło jedzenie u mamy!

W końcu ruszyliśmy do Gjesvær. Lekki wia-
terek szybko zamarł, co pozwoliło nam wyko-
rzystać chwilę ciszy na wędkowanie. Kilka
rzutów zaowocowało potężnym obiadem dla
trzech osób, w postaci dorszy i plamiaków. Obfi-
tość norweskich wód jest niewiarygodna. Nie-
stety, te dwa gatunki szybko się poddają i nie za
długo walczą o życie, co zmienia wędkarstwo w
raczej nudną rolniczą czynność, która przynosi
dużo jedzenia, ale mało satysfakcji łowcy. Kar-
mienie mew resztkami z patroszenia było bar-
dziej interesujące. Wędkarskie eldorado z
silnymi, walecznymi pstrągami i szczupakami -
czyli Finlandia - jeszcze przede mną.

Gdy mowa o Finlandii, mam sporo wątpli-
wości odnośnie pogody, którą tam zastanę. Tutaj,
w Norwegii, wszystkie jeziora są jeszcze zamarz-
nięte, a na wysokości 200m n.p.m. zalegają cał-
kiem spore ilości śniegu. A wybrzeże Norwegii
jest przecież ciepłe i morze nigdy tu nie zamarza,
za sprawą potężnego, ogrzewającego ten rejon
Prądu Zatokowego (Golfsztromu). Wjazd w in-
terior oznaczać będzie większy wpływ klimatu
kontynentalnego i niższe temperatury. Laponia
może okazać się wyzwaniem, ale przecież jest
magiczne fińskie słowo, znane na całym świecie,
które oznacza idealne remedium na chłód: sau-
na.

Następnego ranka pożeglowaliśmy do Skar-
svåg, leżącego na Morzu Barentsa. Opłynęliśmy
oba przylądki – Knivskjelodden i Nordkapp. O
ile ten pierwszy uznawany jest za najbardziej
północny kraniec Europy, to ten drugi, dzięki
efektownym klifom i poprowadzonej drodze, re-
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klamowany jest jako taki. Sprawę komplikuje
fakt, że oba leżą na wyspie Magerøya. Prawdziwy
północny koniec kontynentalnej Europy to leżą-
cy jeszcze kawałek na wschód przylądek Nord-
kinn.

Prosto z jachtu popedałowałem pod górę –
tym razem bez bagażu – na pusty parking, z któ-
rego odchodzi szlak na Knivskjelodden. Nie spo-
dziewałem się spotkania z takimi zwałami
śniegu, który momentalnie przemoczył mi buty.
Rower oczywiście był tu kompletnie nieprzydat-
ny, więc porzuciłem go za pierwszym pagórkiem.
Po trzech godzinach marszu dotarłem do końca
półwyspu i wpisałem się do książki gości, ukrytej
w małej skrzyneczce. Był tam również Holender
Frank, który dogonił mnie po drodze. Zaskaku-
jące, że ostatni wpis w książce datowany był 5
dni wcześniej.

Moja podróż zaczyna się tutaj. Obróciłem się
w stronę kontynentu, próbując wyobrazić sobie
25 tysięcy kilometrów, które leżą przede mną. To
trudne zadanie, chyba prościej będzie je przeje-
chać.

Pożegnania

Maj 31, 2011 (day 13)

Mój wyjazd opóźnił się o kolejny dzień, a to
za sprawą pogody. Potężny deszcz i jeszcze sil-
niejszy przeciwny wiatr sprawiły, że pedałowanie
byłoby szaleństwem, o ile w ogóle okazałoby się
możliwe. A tutaj wciąż przecież miałem wygodny
i ciepły jacht rodziców.

Kiedy siedzieliśmy tak sobie, rozmawiając lub
klikając po Internecie, jakaś kobieta zapukała w
pokład i powitała nas po polsku. Jola, jak się oka-
zało, jest stałą mieszkanką Skarsvåg, w przeci-
wieństwie do większości Polaków, którzy
przyjeżdżają tu na sezonowe prace lub na ryby.
Dowiedzieliśmy się też, że wiele lat mieszkała w
Danii, kraju z którego pochodzi rodziców jacht.
Oprócz długich rozmów, była też przepyszna zu-
pa rybna. Jolu, to najlepsze, co jadłem w Norwe-
gii!

Następnego dnia niebo przeczyściło się, więc
po uściskach i pożegnaniach, z brzuszkiem i sa-

kwami pełnymi jedzenia, odjechałem w stronę
niezachodzącego słońca. Spotkamy się za jakieś
dwa miesiące, gdy będę pedałował przez Polskę,
więc nie robiliśmy z tego pożegnania jakiejś
wielkiej ceremonii, oczywiście poza obowiązko-
wym zdjęciem.

Tuż przed tunelem łączącym Magerøyę z lą-
dem, spotkałem Midnatsol, jeden ze sławnych
promów Hurtigruten. Ta linia przez lata była je-
dynym stałym połączeniem południa i północy
Norwegii, na długo przed wybudowaniem dróg
przecinających niezliczone góry. Ich regularne
kursy były znakiem cywilizacji i źródłem naro-
dowej dumy dla wielu pokoleń Norwegów. Do
dziś noszą one zaszczytne miano Drogi Narodo-
wej nr 1 . Choć dzisiaj są bardziej atrakcją tury-
styczną, a nowe promy przypominają statki
wycieczkowe, część starej floty nadal ma kla-
syczny wygląd. Niestety, Midnatsol jest jednym z
najnowszych.

Więcej o Hurtigruten możecie zobaczyć i
przeczytać na stronie moich rodziców.

Tunel to prawdziwy potwór. Najpierw trzyki-
lometrowy stromy zjazd na głębokość 220m pod
poziom morza. Potem taka sama trasa w górę.
Wyjeżdżając z tej otchłani powitałem ponownie
świat jedynie w przemoczonej koszulce. Zdecy-
dowanie wolę góry, nie tylko ze względu na ład-
niejsze widoki, ale i za właściwą kolejność pracy i
przyjemności.

Na drodze do Lakselv natrafiłem na przy-
drożny parking z małą drewnianą chatką. Stary
napis wyjaśnił, że był to kiedyś kiosk z pamiąt-
kami, ale biznes najwyraźniej nie udał się. Zwol-
niony z obowiązku rozkładania namiotu, po
prostu tam wjechałem i zastawiłem wejście de-
ską. Albo deska była za mała, albo przestrzeń za
duża, albo po prostu wiatr i deszcz zrobiły swoje
- noc była bardzo zimna.

Chyba przywykłem już do norweskich wido-
ków, bo główną atrakcją następnego dnia były
przystanki na jedzenie. Przeciąłem swoją wcze-
śniejszą drogę, którą przyjechałem z Alty, i na tej
samej stacji zatankowałem colę. W tej okolicy
sklepów jest niewiele, więc radzę dobrze plano-
wać przy ewentualnych wizytach.
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Pod koniec Porsangerfjordu, który był po
mojej lewej stronie przez ostatnie dwa dni, teren
jest gęściej zamieszkany i często ogrodzony. Nie
ma już swobodnie wałęsających się reniferów, ale
ich miejsce zajmują rozliczne ptaki. One też są
głównym powodem założenia Parku Narodowe-
go Starbursdalen. Kolejnym są ryby. Piękna rze-
ka, którą przekroczyłem, zapraszała wręcz by
rozejrzeć się za dorodnym łososiem, ale tabliczka
na brzegu przypomniała o obowiązku posiadania
licencji. W pobliskiej dyrekcji parku wszystko
widniało na tablicy. Za dzień wędkowania
600NOK i konieczność przedstawienia certyfika-
tu dezynfekcji sprzętu. W Norwegii wiele rzeczy
jest za darmo – woda, wędkowanie w morzu, bi-
wakowanie... Ale jeśli coś ma cenę, to jest ona od
razu cholernie wysoka. Konieczność dezynfekcji
związana zaś jest z obecnością w sąsiednich rze-
kach pasożyta żerującego na łososiach. Skłoniło
mnie to do rozmyślań jak dezynfekowane są te
wszystkie ptaki, swobodnie przemieszczające się
z rzeki do rzeki. Szkoda, ze była noc i nie mo-
głem zapytać w dyrekcji.

Ostatni biwak nad morzem był piękny i po-
nownie wyjechałem bardzo późno. Zaowocowa-
ło to pedałowaniem pod silny południowy wiatr.
Przeciąłem senne, niedzielne Lakselv nie znajdu-
jąc darmowego bezprzewodowego hotspota.
Rzeka Lakselva i pierwsze sosny umilały mi jaz-
dę, oferując widoki tak różne od tych znad Mo-
rza Barentsa, które pożegnałem tego ranka.

Norweskie siły zbrojne z wyprzedzeniem po-
informowały mnie o strefie zakazu zatrzymywa-
nia się, więc wykorzystałem tą okazję i zjechałem
na obiad. Przerwało mi go dwóch rowerzystów
— pierwszych napotkanych na wyprawie — któ-
rzy właśnie podążali w przeciwną stronę. Holen-
der i Niemiec jechali na Nordkapp, więc szybko
wymieniliśmy przydatne informacje. Z ulgą
przyjąłem wieść, że temperatury nie są już pro-
blemem w Finlandii, za to komary zaczynają nim
być.

Kolejnym przerywnikiem w walce z wiatrem
były pozostałości po szpitalu wojskowym. Wybu-
dowali go Niemcy i, wycofując się przed naciera-
jącymi sowietami, próbowali spalić do gołej
ziemi, podobnie jak wszystko inne, co stało w
Norwegii. Ruiny do dziś zawierają zardzewiałe

łóżka, piecyki, rury i cynkowe wiadra. Nie do
pomyślenia jest by w Polsce, jak i wielu innych
krajach, takie miejsce pozostało bez opieki i nie
padło pastwą złomiarzy. Kolejny znak jak wyso-
ko cywilizowanym narodem są Norwegowie.
Tylko ilość przydrożnych śmieci kształtuje się w
okolicy średniej europejskiej.

Gdy tylko przeciwny wiatr zelżał, zaczęło pa-
dać. Również sosnowy las skończył się, ponow-
nie ustępując miejsca tundrze z małymi,
powykręcanymi brzózkami. Trwało to do Kara-
sjok, które też nic wielkiego nie ma do zaofero-
wania, zwłaszcza w nocy. Mały park z
rekonstrukcjami chatek i namiotów Samów oraz
ładny kościółek, jeden z kilku budynków, które
jakimś cudem przetrwały nazistowską taktykę
spalonej ziemi.

Namiot rozbiłem w lekko wzniesionym so-
snowym lesie, kilka kilometrów przed granicą,
przygotowany do kolejnego pożegnania — tym
razem z Norwegią.

Głównie o wodzie

Cze 5, 2011 (day 18)

Posiłek przed odjazdem to ostatnia rzecz,
która wydarzyła się w słońcu. Gdy tylko wyje-
chałem z lasu, zaczęło lać strumieniami. Kró-
ciutka przerwa w deszczu trafiła się akurat, gdy
przekraczałem rzekę Teno, stanowiącą naturalną
granicę pomiędzy Norwegią a Finlandią. Teno
jest znana ze swoich dorodnych łososi i przez
wieki była dla lokalnych Samów źródłem docho-
du – najpierw samych ryb, a ostatnio z turystów
przyjeżdżających łowić w jej wodach.

Za rzeką zaczynają się pofalowane pagórki.
Zdaje się, że jedyne płaskie skrawki Laponii to
jeziora, a drogę do Inari poprowadzono na
wprost, nie bacząc na rzeźbę terenu. Owocuje to
niezliczoną ilością drobnych podjazdów i zjaz-
dów, ale też brakiem szczególnych widoków, za
wyjątkiem reniferów i nielicznych jeziorek lub
strumyków. Jedynym wartym zaznaczenia miej-
scem jest Kanion Geavu, rezerwat przyrody.
Niestety, w maju turystom nie wolno tam wcho-
dzić, a nawet jeśli byłoby wolno, to nie ma gdzie
zostawić roweru pod nadzorem przed wyjściem
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w dziesięciokilometrową trasę. Zamiast tego, wy-
brałem się na krótki spacer do "największego
źródła w Finlandii", jak podawała tablica infor-
macyjna. Mimo że jego widok nie robi wrażenia,
to zasada działania — owszem. Woda wypływa z
małego jeziorka położonego między stromymi
wzgórzami. Nie widać za to skąd tam przypływa.
Okazuje się, że przesącza się kilometrami przez
piaski i porowate skały z rzeki płynącej kilka ki-
lometrów dalej. Rezultatem tego jest właśnie za-
czynający się tu nowy strumień.

Po takiej lekcji ruszyłem w dalszą drogę, ale
inny przejaw cyrkulacji wody w Laponii — mam
tu na myśli kolejną ulewę — zmusił mnie do po-
stoju. Miejscem spoczynku okazał się przydrożny
parking, nawet całkiem czysty w porównaniu do
norweskich standardów (i fińskich również, o
czym niebawem się przekonałem). Przy inten-
sywnym ruchu sięgającym jednego samochodu
na godzinę, nikt mnie tutaj nie niepokoił.

Kolejny dzień, po jeździe nocą, musiał być le-
niwy. Przejechałem jakieś 20km z wyraźnym ce-
lem w głowie — kempingiem Jokitörmä.
Przewodnik nie mylił się w pozytywnym opisie
tego miejsca. W pozasezonowej obniżce za 7,50€
miałem pierwszy prysznic od wyjazdu ze Skar-
svåg, wyprałem ciuchy i skorzystałem z Interne-
tu.

Wieczorny deszcz skłonił mnie do rozmyślań
o regularnościach tutejszej pogody. Gdy tylko
miałem gotową teorię o porannej aktywności
słońca wywołującej powstawanie chmur, które z
kolei wieczorem wracają na ziemię pod postacią
opadu, cały wzorzec szlag trafił. Cóż — pocie-
szyłem się — przepowiadanie pogody to nadal
słabo opanowana dziedzina i nawet naukowcy
wyposażeni w najnowszy sprzęt pomiarowy i ob-
liczeniowy popełniają błędy. Na szczęście moja
pomyłka objawiła się w postaci słonecznego
dnia.

W Inari odwiedziłem muzeum Sami. Wyja-
śniło mi dużo o kulturze i historii pierwotnych
mieszkańców tych terenów, którzy dotarli tutaj
naokoło Półwyspu Skandynawskiego, podczas
gdy północny Bałtyk nadal tkwił w okowach
ostatniego zlodowacenia. Dowiedziałem się też,
że skuter śnieżny, tak popularny w tych okoli-

cach, nie jest tylko zabawką czy zamiennikiem
samochodu w zimowe miesiące. To także ważne
narzędzie do opanowania stada wypasanych re-
niferów. Poza wystawą o Samach, muzeum opo-
wiada dużo o lokalnej florze i faunie oraz
wielkoskalowej historii, tak klimatycznej jak i
geologicznej. Obowiązkowa wizyta w Inari!

Korzystając z pięknej pogody, zdecydowałem
się jechać w nocy. Droga do Ivalo była najpięk-
niejszym widokiem, od kiedy opuściłem norwe-
skie wybrzeże. W ciepłym świetle długo
zachodzącego słońca droga wiła się pomiędzy
niezliczonymi jeziorkami i pagórkami. Przy nie-
mal każdym zakręcie znajdował się parking, za-
zwyczaj wyposażony w ławy i stoły — coś
niespotykanego dotychczas. Pokusiłem się nawet
o wyciągnięcie wędki. Kilka rzutów zaowocowa-
ło okonkiem. Ryba wróciła do domu, a ja pope-
dałowałem dalej. Nie za daleko, bo kolejny
parking usytuowany był w jeszcze urokliwszym
miejscu.

Tam natknąłem się na niespodziankę prze-
kraczającą moje wyobrażenia. Patrząc ponad je-
ziorem zauważyłem, że coś dziwnego stało się ze
słońcem. Nie było okrągłe, brakowało kawałka!
W jakiś dziwny sposób nie odkryłem przed wy-
jazdem, że takie zjawisko ma nastąpić. Zaćmie-
nie! Choć tylko częściowe, w życiu nie
spodziewałbym się oglądać zaćmienia słońca o
północy. Piękny prezent od natury!

Słowem wyjaśnienia: Nie mogłem go widzieć
o astronomicznej północy, gdyż słońce zachodzi
tutaj na krótki moment. Jednakże Finlandia w
lecie ma czas strefy GMT+3, w wyniku czego
astronomiczna północ wypada około 23:10 czasu
lokalnego.

Zaspane Ivalo nie zaoferowało mi nic cieka-
wego poza otwartym wifi. Zauważyłem za to, że
dzień polarny najwyraźniej wpływa też na tubyl-
ców. Całkiem sporo młodzieży błąkało się bez
celu samochodami po mieście lub siedząc w nich
— rozmawiało.

Tu zaczyna się też pozbawiona jezior część
Finlandii, a w krajobrazie dominuje las sosnowy,
z rzadka okraszony bagienkiem czy drobnym
strumykiem. Po kilometrach nudy napotkałem
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na podjazd, który wyniósł mnie na blisko 400m,
gdzie nadal znaleźć można było płaty śniegu.
Znowu z wiatrem w twarz, dotarłem do Saarisel-
kä, punktu wypadowego w park narodowy o tej
samej nazwie. W miejscowości są też trasy nar-
ciarskie, poprowadzone z góry o imponującej
różnicy wysokości — 200m. To fińskie góry. Nie
należy jednak ich bagatelizować, bo nadal jest to
koło podbiegunowe i taka górka może przynieść
niespodzianki pogodowe podobne jak czteroty-
sięcznik w strefie podzwrotnikowej.

Samo miasteczko to wielkie centrum handlo-
we. Supermarket, sklepy sportowe, fryzjer i spora
liczba wypożyczalni nart i skuterów to większość
lokalnej zabudowy. Przyjechałem chyba w sa-
mym dole niskiego sezonu, bo miejscowość była
kompletnie opustoszała. Na tej ogromnej prze-
strzeni napotkałem na dwie osoby wyprowadza-
jące psy, oraz na kasjerkę w supermarkecie.

Namiot rozbiłem awaryjnie, w obawie przed
nacierającą burzą, która w końcu przeszła bo-
kiem. Po nieprzyzwoicie długim śnie pojechałem
dalej — tym razem bardziej z górki — przez na-
dal monotonny krajobraz, by w końcu znaleźć
uroczy biwak na brzegu rzeki, jakieś 30km przed
Sodankylä. Rankiem, opuszczając miejsce nocle-
gu, dostrzegłem rozbity blisko drogi namiot, a
obok niego dziwny pojazd. Szczekający pies
zdradził, w czym rzecz. Samotna Szwajcarka, ja-
dąca na północ wózkiem zaprzężonym w dwa
psy. Powoli, 20-30km dziennie — a raczej noc-
nie, bo wtedy ruch na drodze jest mniejszy —
podążała na Nordkapp, skąd planuje wrócić
przez Szwecję. Długo rozmawialiśmy o tym, cze-
go każde z nas może się spodziewać w dalszej
drodze, więc znowu wyruszyłem późno.

Nie wiem, co za siła sprawia, że wyjeżdżam
tuż przed załamaniem pogody. Tym razem był to
już dziki atak wiatru i deszczu. Ten pierwszy naj-
pierw próbował mnie zatrzymać, a potem
zdmuchnąć z drogi wprost do najbliższego jezio-
ra. Drugi zaś po prostu kompletnie mnie prze-
moczył. Uspokoiło się to na chwilę, gdy ja
robiłem zakupy w supermarkecie w Sodankylä.
Mimo że zostawiałem za sobą kałuże wody, nikt
nie zwrócił na mnie uwagi. Ludzie na zakupach
nie zauważyliby słonia, chyba, że miałby naklejo-

ną metkę.

Gdy tylko opuściłem miasteczko, wicher i
ulewa zaczęły się na nowo. Ale tam już była wio-
ska Aska, Timo z CouchSurfing i jego gorąca
sauna.

Dużo ciepła

Cze 8, 2011 (day 21)

Po walce z przeciwnym wiatrem, który naj-
pierw próbował mnie zatrzymać, a potem
zdmuchnąć z drogi do najbliższego jeziora, po
deszczu padającym niemal poziomo, wszedłem
do gorącej sauny. Co za ulga! Tak właśnie w
swym domu powitał mnie Timo. Wraz z Tiina-
liisą i ich synem Väinö mieszkają w lesie (jak
większość Finów), w domu wyglądającym
wprost na rzekę Kitinen. Wspaniałe miejsce, a
gościnność gospodarzy jeszcze lepsza. Zregene-
rowany sauną, nawodniony pierwszym od wy-
jazdu z domu piwem, zostałem zaproszony na
przepyszne domowe jedzenie. W końcu warzy-
wa!

Pokazano mi pokój gościnny, będący właści-
wie osobnym domem, który stał się moją rezy-
dencją na tę noc. Degustacja miejscowych
przysmaków trwała cały wieczór, przy partyjce
gry planszowej. Timo nie tylko jest graczem, ale
również producentem planszowych gier. Jego
dwa tytuły, Phantom League i Zanziar można
nabyć w sklepach i wygląda na to, że ciekawe
hobby powoli staje się działającym biznesem.

Wyjąłem mapę i za radą Tiinyliisy zaplano-
wałem dalszą drogę przez Finlandię. Zamiast
odwiedzać przereklamowane Rovaniemi i nad-
morskie Oulu, pojadę na wschód, gdzie znajduje
się większość atrakcji krajobrazowych. Trasa
wydaje się długa, wymaga ode mnie średnio
80km dziennie, co może być trudne przy prze-
ciwnym wietrze, który ma pozostać bez zmian
przez conajmniej tydzień.

Po takiej gościnie nie było problemem śmi-
gnięcie 122km, co jest moim nowym życiowym
rekordem. Gdybym wystartował przed 13, może
byłoby jeszcze więcej. Zrobiłem też wycieczkę do
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wioski Suvanto, która do niedawna jeszcze była
połączona ze światem jedynie za pomocą rzecz-
nego promu. To zapewne było powodem, że
przetrwała wojnę i dziś może pokazać piękne za-
bytkowe domy. Sam prom jest wystawiony na
brzegu, zaraz obok swojego współczesnego za-
miennika — nowiutkiego, lśniącego mostu.

Wieczorem spotkałem innego rowerzystę.
Fin, emerytowany kierowca ciężarówki, jechał w
odwiedziny do rodziny mieszkającej kilkaset ki-
lometrów na północ. Przy jego wieku i starym 3-
biegowym rowerze średni dzienny dystans
140km robi wrażenie, nawet pomimo małego
bagażu i wiatru w plecy.

Nazajutrz przekroczyłem krąg polarny. Pod-
kreśliła ten fakt słoneczna i gorąca pogoda. Zaraz
po wjechaniu w strefę umiarkowaną napotkałem
ogólnodostępne kąpielisko — rzecz dotychczas
niecodzienną — w jeziorze Kemijärvi. Jadąc na
południe dostrzegam coraz lepszą infrastrukturę
publiczną, a na niektórych parkingach stoły i
ławki bywają nawet zadaszone. Samo jezioro nie
było jeszcze zbyt ciepłe, ale takiej okazji nie mo-
głem przepuścić. Krótka, bardzo krótka kąpiel, a
potem odpoczynek na drewnianym pomoście.
Coś wspaniałego! Na dodatek mogłem to zrobić
całkiem na golasa, bo dookoła nie było absolut-
nie nikogo — do czego zaczynam się przyzwy-
czajać.

Niedługo potem osiągnąłem swój pierwszy
tysiąc kilometrów. Pozostały już tylko 24! :)

Na koniec dnia odwiedziłem wodospad Aut-
tikongäs. Nic nadzwyczajnego, bo i Finlandia
niewiele ma do zaoferowania z górskich atrakcji,
ale wodospadowi towarzyszy ciekawa konstruk-
cja. Drewniana rynna służąca do spławiania pni,
aby nie roztrzaskały się w kamienistej kaskadzie.
To oczywiście zabytek, bo ciężarówki pozbawiły
flisaków roboty, ale przypomina jak podstawo-
wym i ogólnodostępnym surowcem jest tu drew-
no. Nawet współczesne słupy wysokiego napięcia
są tu drewniane. Sosna służy do budowy, brzoza
do ogrzewania — tak w uproszczeniu można
opisać jak to działa.

W pełnym słońcu

Cze 10, 2011 (day 23)

Jest rzecz, której nienawidzę na kempingach
— budzenia się w namiocie stojącym w pełnym
słońcu. Tylko natychmiastowa zimna kąpiel mo-
że uratować resztę dnia. Tym razem zabrakło ta-
kiej, a droga do Posio była powolna, gorąca i
pagórkowata.

Myślę, że przejście z temperatur bliskich zeru,
zimnego wiatru i dużych opadów do palącego
słońca i upału przekraczającego 25°C powinno
odbywać się odrobinę wolniej. Śmieję się jeszcze
czasami z moich obaw, które naszły mnie zaraz
po wylądowaniu w Norwegii, że w Finlandii
mogę napotkać mrozy. Już chyba szybciej udar
słoneczny.

Nagrodą za męczący dzień było Livojarvi.
Gdy ujrzałem czystą, piaszczystą plażę, wysta-
wioną na zachodzące słońce i wyposażoną w
stoły i ławki, nie zastanawiałem się więcej.
Wskoczyłem do wody prosto z roweru. Jakaś
piknikująca nieopodal para Finów na ten widok
założyła na siebie dodatkowe ubrania — nie
wiem, czemu. Mimo że plaża, którą zasiedliłem,
była wystawiona również na poranne promienie
słońca, był to chyba najlepszy biwak jak na razie.
Przed odjazdem wykąpałem się, ponownie wy-
kąpałem się, a po spakowaniu wszystkiego —
wykąpałem raz jeszcze.

Niestety, nie tylko ja skorzystałem z pięknej
pogody. Gdy rozkoszowałem się słońcem i wodą,
wrogie hordy rosły w siłę. Komary nie mogłyby
tak szybko zareagować na zmianę pogody, ale te
drobne muszki — owszem. Małe sukinsyny ata-
kują grupami i błyskawicznymi skokami prze-
mieszczają się z miejsca na miejsce na ciele. Są
dużo trudniejsze do namierzenia niż komar, a
ich ukąszenia swędzą dużo dłużej. Najgorsze, że
są obecne prawie wszędzie i aktywne cały dzień.
Jedyna skuteczna taktyka przeciwko nim to po-
ruszać się, więc przynajmniej nie są problemem
podczas jazdy.

Nawet miasta nie są wolne od tych małych
pasożytów, jak zauważyłem w Taivalkoski, pró-
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bując używać otwartego wifi na powietrzu. Kiedy
już mowa o miastach, to na południowym krań-
cu Laponii zaczęły one mieć trochę więcej życia i
szczyptę wizualnego konceptu. Kemijärvi, przez
które przejechałem parę dni temu, miało intere-
sujący, nie prostokątny układ ulic, dwupoziomo-
we skrzyżowania oraz pierwsze tory kolejowe,
jakie tu widziałem. Taivalkoski też wygląda nie-
źle i nawet ma główny plac, na którym funkcjo-
nalność nie dominuje totalnie nad estetyką.

Życie w tych miastach wygląda podobnie. W
miarę posuwania się na południe pojawia się na
ulicach coraz więcej ludzi, ale większość jest w
ruchu. Starcy spacerują, młodzież błąka się na
hałaśliwych motocyklach lub w kabrioletach z
głośną muzyką. Dzieciaki częściej używają rowe-
rów. Czasem znajomi przystaną na krótką roz-
mowę na supermarketowym parkingu, ale nie
widziałem jeszcze ani jednej restauracji ani pubu
na świeżym powietrzu (może ze względu na
owady), a te wewnątrz i tak wyglądają pusto. In-
tegracja społeczna musi odbywać się gdzieś in-
dziej. Albo może po prostu poczekam na
weekend i zobaczę czy coś się zmieni.

Po opuszczeniu Taivalkoski wybrałem drugo-
albo nawet trzeciorzędną drogę wzdłuż rzeki Ii-
joki. Miałem nadzieję na dobry kemping, a tym-
czasem z początku zapowiadało się fatalnie —
powolna, najwyraźniej zatamowana rzeka płyną-
ca przez mieszany las i bagna, z brzegiem kom-
pletnie podzielonym pod prywatne działki. Do
tego owady wyraźnie mówiące, że nie ma po co
zatrzymywać się i myśleć. Tylko pedałować do
przodu. I nagle w tym nieprzyjaznym otoczeniu
napotkałem drewnianą wiatę na brzegu rzeki, z
miejscem na ognisko i drewnem równo przycię-
tym i schowanym pod dachem. Przygotowany na
rozbicie namiotu w rekordowym czasie stwier-
dziłem z zaskoczeniem brak owadów. Przyleciały
trochę później, ale w małej liczbie. Rozpalenie
ognia i zajęcie miejsca pod dachem załatwiło
sprawę do końca. To, że ktoś postawił wiatę wła-
śnie tutaj, musiało być wynikiem wieloletniego
doświadczenia. Jak to działa, nie mam bladego
pojęcia.

Sąsiedztwo rzeki Iijoki jest w pełnym rozkwi-
cie. Upał najwyraźniej przyspieszył procesy ży-
ciowe roślin i wywołał ogromną eksplozję pyłku.

Chmury żółtej zawiesiny przetaczają się to tu to
tam, zostawiając ślad na wszystkim i ogranicza-
jąc widoczność na większe odległości. Gdy do-
tarłem do kempingu w Puolanka, kąpielisko w
pobliskim jeziorze (i tak niezbyt czystym) wy-
glądało obleśnie. Woda była pełna pyłku i przy-
pominała gęstą, żółtą zupę. Przy wiejącym ciągle
południowym wietrze będę musiał trzymać się
południowych brzegów, by znaleźć miejsce na-
dające się do pływania.

Tysiąc pagórków i jedno miasto

Cze 16, 2011 (day 29)

Gorące dni skończyły się. Przez ostatnie dwa
wjechałem głęboko do Karelii. Ta nazwa zapali
lampkę w głowie tym, którzy nie spali na lek-
cjach historii. To co leży w Finlandii, to tylko
mała część regionu podbitego przez Związek Ra-
dziecki podczas Wojny Zimowej. Razem z mia-
stem Vyborg stanowi to do dziś ogromną stratę
dla Finów.

Trochę na północ od Sodankylä napotkałem
na pierwsze poletka, a podążając na południe
widziałem coraz więcej pól i krowich pastwisk.
Karelia jest już regionem rolniczym, gdzie liczne
pola i łąki sprawiają, że las nie dominuje abso-
lutnie w krajobrazie.

Jest tu też jedno z największych jezior Finlan-
dii — Pielinen. Gdy dotarłem nad nie, nie za-
chwyciło mnie. Woda ma ten sam brązowawy
odcień, co w wielu jeziorach i rzekach w okolicy,
a dodatkowo pełno było w nim tego paskudnego
pyłku uwalnianego przez rośliny na przestrzeni
kilku ostatnich dni. Niełatwo było znaleźć czyste
miejsce i dokonać kąpieli, jakże potrzebnej po
najdłuższym dotychczas dziennym dystansie —
138km. Na szczęście była tam też wiata i zapas
suchego drewna, co okazało się bardzo pomocne
w nocy, w którą nadszedł pierwszy duży deszcz.

Padało do popołudnia, przez co wyjechałem
dopiero o 16. Była niedziela, co oznaczało spory
ruch na drogach, prawdopodobnie ludzi wraca-
jących do domu. Pomyślałem, że muszą być nie-
źle zdenerwowani, gdy przez cały roboczy
tydzień mieli upały a załamanie pogody przyszło
dokładnie na weekend. Musiało być w tym coś z
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prawdy, jak zauważyłem na stacji benzynowej. To
było pierwsze miejsce w tym kraju, gdzie zoba-
czyłem więcej niż 10 Finów na raz. Ludzie po-
spiesznie usadzali się w restauracji i robili zakupy
w małym sklepie, jakby próbując szybko zrelak-
sować się przed poniedziałkiem. Ot, jeden z pa-
radoksów, które można zauważyć będąc samemu
na bezterminowych wakacjach.

Półwysep Koli to jedno z miejsc, które chcia-
łem zobaczyć. Istotnie, wygląda miło z małymi,
zadbanymi domkami rozsianymi pośród pagór-
ków. Na dodatek był wyludniony, jak większość
turystycznych regionów w Finlandii przed po-
czątkiem lata. Znalazłem nawet były kemping,
który nadal oferował wiatę, malowniczą plażę
(niestety, było zbyt zimno by z niej skorzystać) i
oczywiście darmowe miejsce na namiot. W nocy
jednak pojawili się goście, którzy przyjeżdżali i
odjeżdżali w regularnych odstępach. Jako że
mnie nie zaczepiali, zignorowałem ich. Trwało to
do rana, gdy w końcu zobaczyłem, co się dzieje.
Ktoś wywoził pozostałości wyposażenia z bu-
dynku kempingu. Czy robił to legalnie, tego nie
wiem. Oczywiście nie śmiałem zadawać tak głu-
piego pytania, tylko odjechałem.

W końcu zawiało w plecy, choć słabo i — w
tym pagórkowatym terenie — zmieniając często
kierunek. Jeśli mowa o pagórkach, to jest to
główna cecha tutejszego krajobrazu. Lodowiec
wykonał kawał roboty. Jeśli popatrzeć na mapę w
dużej skali, Finlandia wydaje się płaska jak stół.
W rzeczywistości nie jest. Każdego dnia pokonu-
ję tutaj setki, jeśli nie tysiące, wzniesień o najróż-
niejszych rozmiarach. Przez to utrzymywanie
tempa i równowagi termicznej jest niemożliwe.

Podczas gdy deszcze rosły w siłę, ja wjecha-
łem w gęściej zaludniony rejon koło Joensuu.
Przy złej pogodzie i wąskich drogach jazda
wśród samochodów, głównie rozpędzonych cię-
żarówek, nie była bezpieczna. Przez pewien czas
jedyną alternatywą były boczne, pozbawione as-
faltu drogi. Dobry sprawdzian przed Afryką.
Mokry, lepki piasek obryzguje cały dół roweru, a
napęd momentalnie zaczyna wydawać chrzęsz-
czące dźwięki. Nawet po spłukaniu piachu część
dźwięków pozostała, więc rower będzie wymagał
przeglądu w najbliższym suchym momencie.

Podczas gdy jakość dróg pogarszała się, ja-
kość kempingów — również. Jedną noc spędzi-
łem na świeżo ściętej łące, co akurat nie było złe.
Udało mi się nawet zwinąć namiot w przerwie w
deszczu, co oznaczało że będzie suchy w środku.
Akurat ta część ekwipunku jest zaprojektowana z
myślą o gorącym klimacie. Wewnętrzny namiot
składa się głównie z moskitiery i może być uży-
wany bez tropiku. Żeby jednak zachować namiot
suchym, nie można rozbijać ani składać go na
deszczu. Następnego zaś wieczoru padało bez
przerwy. Samemu będąc już mokrym, nie za
bardzo cieszyłem się z perspektywy spania w
mokrym namiocie. Zacząłem szukać innej opcji.
Dokładnie na końcu asfaltu, gdzie zaczynała się
kolejna błotnista droga, znalazłem szopę drogo-
wców. Starą i pochyloną, ale z dachem nadal
spełniającym swoje zadanie. Po oczyszczeniu
jednej z półek ze znaków drogowych i brudu,
schowałem się tam w szczelnie zamkniętym śpi-
worze, próbując przetrwać atak komarów. Za-
działało bardzo dobrze.

Jadąc z Karelii do Savonii wybrałem drogę
przecinającą jeziora. Dokładnie na granicy tych
dwóch prowincji nie ma mostu, jest za to prom.
Przy dość znacznym ruchu na tej trasie, prom
niemal bez przerwy kursuje w tą i z powrotem.
Zastanawiam się ile ropy musi spalić by dorów-
nać kosztowi budowy mostu.

W ten sposób dotarłem do Savonlinny, jed-
nego z lepiej znanych miast Finlandii i pierwsze-
go, które w końcu mogę nazwać miastem.
Obejmuje cieśninę pomiędzy dwoma jeziorami,
sadowiąc się jednocześnie na kilku wyspach. Gdy
przybyłem tam wieczorem, w potężnej ulewie,
wyglądało po prostu ładnie, ale następnego dnia
ujawniło całe swoje piękno. Jest tam zamek Ola-
vinlinna, którego początki sięgają średniowiecza
– jedyny dobrze zachowany w całej Finlandii –
będący oczywiście dziełem Szwedów. Zajmuje
całą wyspę, a właściwie to potężną skałę sterczą-
cą z jeziora. Savonlinna ma do zaoferowania
również liczne przystanie i porciki. Połączona z
morzem poprzez Vyborg, przymuje też duże
statki i na tą okazję posiada dwa ruchome mosty:
zwodzony drogowy i obrotowy kolejowy. Cały
ruch w centrum jest zablokowany, gdy przez
miasto przepływa większa jednostka.
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Wreszcie pojawili się ludzie, z którymi można
porozmawiać. Przed Savonlinną takie możliwo-
ści były bardzo ograniczone. Spotkałem raz gru-
pę młodzieży piknikującą nad jeziorem, ale byli
bardzo nieśmiali, jeśli chodzi o mówienie po an-
gielsku. To już nie Norwegia, gdzie praktycznie
każdy zna ten język, ale to też pewnie wynikało z
dużego podobieństwa między angielskim a nor-
weskim. Fiński należy do rodziny uralskiej i nie
ma nic wspólnego z niczym, co słyszałem do-
tychczas. Poza päivää (cześć; dzień dobry), kiitos
(dziękuję) i kirjasto (biblioteka; najbardziej
prawdopodobne źródło darmowego Internetu)
nie nauczyłem się prawie nic. Za to brzmienie
fińskiego jest bardzo przyjemne, łagodne.

Zatrzymałem się w kempingu Vuohimäki,
największym polu biwakowym, jakie widziałem
dotychczas. Położone jest poza miastem, ale do
czego w końcu mam ten rower? Tutaj, po 20
dniach ciągłej jazdy, postanowiłem nadszarpnąć
mój budżet i zostać na dwie noce. Może poranna
sesja sauny, wliczona w cenę, skłoniła mnie do
tego?

Ku stolicy

Cze 24, 2011 (day 37)

Opuszczając piękną Savonlinnę zostawiłem za
sobą najbardziej interesującą część Finlandii.
Ostatnie ładne krajobrazy i ostatnia kąpiel w je-
ziorze miały miejsce w Punkaharju – wąskim pa-
sku lądu przebiegającym pomiędzy jeziorami
Pihlajavesi i Puruvesi. Potem zaczęły się zatło-
czone drogi.

Bliskość rosyjskiej granicy sprawia, że ruch
jest tu duży i składa się z mieszanki rozpędzo-
nych ciężarówek pochodzących z obu stron gra-
nicy. Było tak już do samych Helsinek, z małymi
przerwami w postaci lokalnych dróg, które pró-
bowałem wybierać, jako alternatywę dla krajó-
wek nr 6 i 7. Na szczęście w okolicach miast
pojawiają się ścieżki rowerowe, oddzielające
słabszych uczestników ruchu od głównego stru-
mienia samochodów.

Powinienem tu wspomnieć, że używam map
GPS dla rowerzystów (velomap.org) jako dodat-

ku do papierowych arkuszy w dużej skali. Zde-
cydowanie wolę papier, pozwalający szybciej
ogarnąć wzrokiem całość i niewymagający bate-
rii. Jednakże cyfrowe mapy okazały się użyteczne
w pobliżu dużych węzłów drogowych, często
prowadząc mnie przez spokojne przedmieścia.
Autorzy duży priorytet nadali ścieżkom rowero-
wym i pomniejszym drogom, w efekcie czego
urządzenie znajduje czasem zabawne trasy nad-
kładające 50km dystansu naokoło. Warto więc
sprawdzić kształt sugerowanej drogi w dużym
oddaleniu zanim zaczniemy podążać we wska-
zanym przezeń kierunku. Biorąc jednak pod
uwagę wolną licencję i zerową cenę, te mapy są
po prostu świetne. Jestem bardzo ciekaw jak spi-
szą się w Afryce.

Dzięki Velo Map znalazłem między innymi
drewnianą wiatę usytuowaną w parku, na brzegu
maleńkiego jeziorka. Było to miejsce rozrywki
tubylców, ku mojemu zdziwieniu wolne w so-
botni wieczór. Spędziłem tam noc, miło zasko-
czony małą liczbą komarów i wyjątkowo czystą
wodą. Skuszony tym zarzuciłem nawet wędkę. W
kilku rzutach wyjąłem najpierw szczupaczątko
niemające 30cm, a potem okonka mniejszego niż
błystka, którą zaatakował. Jako że nie bawi mnie
molestowanie młodzieży, dałem sobie spokój.

Po porannym śniadanku, wzbogaconym
pierwszymi w tym roku poziomkami, dotarłem
do Lappeenranty. Znana jest ona z "największego
piaskowego zamku na świecie". W istocie nie jest
to zamek, tylko zbiór piaskowych rzeźb, czasami
kilkumetrowej wysokości, przedstawiających
klaunów i inne postacie z cyrku. Największą
frajdę mają oczywiście dzieci, a rodzice ciągle
muszą powstrzymywać je przed wspinaniem się
na delikatne budowle.

Na południu Finlandii więcej jest murowa-
nych domów, a duża część wydaje się być dzie-
łem Szwedów. Również szwedzkojęzyczna
mniejszość jest tu bardzo liczna, a napisy na
drogowskazach są podane w dwóch wersjach ję-
zykowych. Przedstawicieli mniejszości spotka-
łem w przydrożnej pralni. Gdy wyjaśniłem, że
jadę do Helsinek, odpowiedzią było "Aha, je-
dziesz do Helsingfors!"
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Jadąc wzdłuż wybrzeża, po drogach które nie
oferują żadnego widoku morza, spotykałem wie-
lu rowerzystów. Większość po prostu dojeżdża
tak do pracy, ale spotkałem też jednego Fina z
pełnym bagażem. Rozmowa w ogóle się nie kle-
iła, ale szybko wyciągnął z portfela kartkę, która
wyjaśniała wszystko po angielsku. Mężczyzna ten
— imienia niestety nie zapamiętałem — cierpi
na afazję spowodowaną udarem, w związku z
czym ma problemy z komunikacją i wykonywa-
niem skomplikowanych zadań intelektualnych.
Pomimo tego z powodzeniem jechał w pojedyn-
kę, w swoim dość wolnym tempie. Kolejny do-
wód, że podróże rowerowe są dobre dla
wszystkich.

Walcząc ponownie ze wściekłym wiatrem w
twarz, dotarłem do Helsinek. Orientacja w stoli-
cy do najprostszych nie należy, ale gdy zbliżyłem
się do centrum, jakiś chłopak zagadał mnie po
angielsku. Rontti — jak chciał być nazywanym —
chodzi do międzynarodowej szkoły i wykorzy-
stuje takie okazje by szlifować swój język. Jako że
właśnie planował wyprawę do Norwegii w nad-
chodzących tygodniach, mój bagaż wzbudził jego
zainteresowanie. Wspólnie dojechaliśmy do cen-
trum, gdzie wskazał mi stację metra, na której
miałem spotkać kolejną osobę.

Z Markusem skontaktowałem się poprzez
Warm Showers, gdzie był pierwszym użytkowni-
kiem z Helsinek. Jego maleńkie mieszkanie pełne
jest rowerów, narzędzi i zapasowych części. Bę-
dąc naukowcem na uniwersytecie, para się wielo-
ma innymi zajęciami, w tym podróżami
rowerowymi. Ma na koncie przekroczenie sło-
wacko-polskiej granicy na szczycie Rysów
(2499m) z rowerem i pełnym bagażem! Było o
czym pogadać przy wegetariańskim obiedzie.
Rano odprowadził mnie na prom, szybką wido-
kową trasą przez centrum stolicy.

Kiitos Markus, żegnaj Finlandio! To kraj, któ-
ry chętnie odwiedzę ponownie. Piękny, spokojny,
pełny ciekawej zwierzyny, szczególnie owadów ;)

Estońskie równiny

Cze 28, 2011 (day 41)

Opuszczając pokład promu wkroczyłem do
trzeciego kraju na mojej drodze — Estonii. Licz-
nik państw będzie teraz cykał szybciej, a to za
sprawą malutkich republik nadbałtyckich.

Muszę przyznać, że nie odrobiłem pracy do-
mowej i moja wiedza na temat tych państw jest
niewielka. Im mniej wiesz, tym przyjemniej za-
skakują cię ładne miejsca napotykane po drodze.
Jednym z nich jest Tallinn. Ze swoimi zabytko-
wymi domami otoczonymi murem obronnym, a
przede wszystkim z uśmiechniętymi i przyjazny-
mi ludźmi, wygląda po prostu genialnie. Druga,
gorsza strona medalu to tłumy turystów, głównie
pochodzące z zawijających tu promów, dokład-
nie tak jak przybyłem tu ja. Rozważałem nawet
czy nie zatrzymać się tu na noc, szczególnie, że
kolejny dzień miał być świętem narodowym z
okazji rozpoczęcia lata — Jaanipäev. W końcu
postanowiłem jednak jechać. Najwyraźniej był to
zły wybór, bo całe święto dane mi było przecze-
kać pod namiotem, czekając aż pójdą sobie precz
wichry i deszcze, całkowicie samemu.

Biegnącej z Tallinna na zachód drodze, która
jest częścią szlaku Euro Velo 1 , towarzyszy nowa,
równiusieńka ścieżka rowerowa. Przynajmniej
przez jakieś 15km, bo wtedy gwałtownie się ury-
wa. Płaska Estonia to relaks po pofalowanej Fin-
landii. Zdarzyło mi się przeciąć płaskowyż leżący
na imponującej wysokości pięćdziesięciu kilku
metrów. Oba jego końce opatrzone były znakami
ostrzegawczymi. Domyślam się, że gdyby Fino-
wie postanowili ostrzegać przed takimi podjaz-
dami i zjazdami, wydaliby cały roczny budżet na
produkcję i ustawianie tablic. No ale to co tam
było regułą, tutaj jest wyjątkiem i powinno być
oznakowane.

Język estoński, daleki krewny fińskiego, brzmi
dla mnie równie znajomo co chiński. Dlatego też
zdziwiło mnie, że rozumiem sporo rozmów to-
czących się na ulicy i w sklepach. Odbywały się
one oczywiście po rosyjsku (którego tak na-
prawdę nie znam, ale podobieństwo do polskiego
wystarczy). Rosyjski jest tu znacznie bardziej
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popularny niż bym się tego spodziewał. W miej-
scach takich jak Paldiski, które było tajnym mia-
stem i bazą radzieckich atomowych okrętów
podwodnych, rosyjski dominuje.

W Haapsalu spotkałem dwóch rosyjskich
chłopców jadących wspólnie na jednym rowerze.
Wyjaśnili mi, że Estończycy nie lubią Rosjan i
często pojawiają się problemy z nacjonalistami.
Ich kolega, który pojawił się na moment z prawą
ręką na temblaku, miał być tego przykładem. Nie
wiem na ile powinienem wierzyć tym dziecia-
kom, lecz na pewno wzajemna antypatia między
tymi nacjami jest możliwa. Wystarczy spojrzeć
na najświeższą historię. Poza tym Haapsalu wy-
gląda wspaniale. Kręta promenada z kafejkami
nad zatoką, do tego stara stacja kolejowa będąca
obecnie muzeum i drewniane domy stojące na-
około — wszystko to składa się na spokojne i
urokliwe miejsce.

Kolejnym zabawnym błędem było opuszcze-
nie Haapsalu około 21 , co znaczyło że główny
atak komarów już trwał. Jadąc na południe zo-
rientowałem się, że pcham się prosto w sam śro-
dek największego bagna w kraju, gdzie najbliższe
wzniesienie leży 50km przede mną. Nie bardzo
miałem ochotę zatrzymać się, pomyśleć i zostać
pożartym żywcem. Na szczęście w połowie drogi
pojawił się przydrożny sklep. Szybko zająłem je-
go niewielki trawnik z postanowieniem, że zbio-
rę się zanim lokal się otworzy i ktokolwiek doń
przyjdzie. Nie udało się. Na dwie godziny przed
otwarciem lokalne żule już czekały niecierpliwie
na poranne piwo.

Święto w czwartek dla wielu Estończyków sta-
nowiło pretekst do zrobienia długiego weekendu.
Pięciu z nich postanowiło na rowerach objechać
większość swojej ojczyzny. Najpierw wyprzedzili
mnie, a zaraz potem dogoniłem ich, gdy odpo-
czywali na przystanku autobusowym. Byli to
pierwsi rowerowi podróżnicy podążający z grub-
sza w tym samym kierunku, co ja. Nasze drogi
jednakże rozeszły się, bo chłopcy postanowili za-
nocować głęboko w środku okolicznego mokra-
dła.

Już w Pärnu, które jest pięknym ale turystycz-
nym kurortem, zacząłem rozglądać się za kem-

pingiem. Kilka dni bez prysznica i kończące się
czyste ciuchy skłoniły mnie do poszukiwania
przynajmniej bieżącej wody. Szukając dotarłem
na kemping u nasady półwyspu Tahkuranna.
Kemping okazał się być zamknięty, a kurek z
wodą zakręcony. Trafiło się za to ciekawe spo-
tkanie. Swój namiot rozbił tam już Czech o
imieniu Martin. Samotnie przemierzał nadbał-
tyckie republiki w swoim małym samochodziku.
Gdy spotyka się dwóch samotników, jest o czym
pogadać, a Martin miał do tego butelkę ginu.

Oczywiście następnego dnia, jadąc wzdłuż
wybrzeża, minąłem niezliczone drogowskazy ku
otwartym kempingom z bieżącą wodą, plażą, in-
ternetem, itp. Ale był to już mój piąty dzień tutaj
— czas powiedzieć Estonii "do widzenia". Po
przekroczeniu umownej granicy wjechałem do
Łotwy.

Estonia była miłym miejscem. Płaska, łatwa
do przemierzania rowerem, jeszcze łatwiejsza do
dzikiego kempingu (po prostu rozkłada się na-
miot gdzie bądź) i znacznie tańsza od Finlandii.
Na dodatek mniej naznaczona komunizmem niż
oczekiwałem. Jeśli chodzi o ludzi, mam tylko
pozytywne wrażenia, podobnie jak wcześniej. To
— mam nadzieję — się nie zmieni.

Kolory i dźwięki Łotwy

Lip 2, 2011 (day 45)

Wjeżdżając do Łotwy musiałem włączyć się w
strumień ciężarówek podążających niesławną
Via Baltica. Byłem na tej drodze już wcześniej, w
Estonii, ale teraz nie było dla niej żadnej alterna-
tywy przez półtora dnia jazdy. Na szczęście przez
większość dystansu jest ona wyposażona w
twarde pobocze, a najbardziej zniszczone odcin-
ki pokryto nowym asfaltem. Nie oznacza to jed-
nak wcale, że można ją nazwać wygodnym
szlakiem rowerowym.

Kontrastem dla ruchliwej drogi były sosnowe
lasy i częsty widok Bałtyku po prawej stronie.
Wioski i miasteczka nie miały jednak nic do za-
oferowania, aż do stolicy — Rygi.

Do miasta wjechałem tylnymi drzwiami,
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przez dzielnicę portową, a potem przez wielki
park, będący w istocie lasem zamkniętym w gra-
nicach miasta. Potem, krążąc wokół centrum,
dotarłem do hostelu ulokowanego w samym
środku miejskiego targowiska.

Pozostałości komunizmu są wyraźnie wi-
doczne w Rydze. Nie tyle monumentalne budyn-
ki, których nie jest tutaj tak wiele, ale przede
wszystkim toporna infrastruktura, obfitująca w
przeszkody antyrowerowe. Można też znaleźć
liczne ślady wcześniejszych czasów, jak i wiele
oznak nowoczesności. Nowy, lśniący, niskopo-
dłogowy tramwaj zatrzymujący się obok drew-
nianego domu na ulicy wybrukowanej kocimi
łbami to nic nadzwyczajnego tutaj.

Starówka i jej okolice mają już bardziej zapra-
szający i uspołeczniony wygląd. Restauracje i ka-
wiarnie wychodzą z ogródkami na ulice, które
tętnią życiem. Najbardziej charakterystyczna dla
Rygi jest muzyka. Słychać ją niemal na każdym
rogu, nie tylko od ulicznych muzykantów, ale i
grających w lokalach. Parki też są pełne ludzi i
pokazują, że zakaz picia piwa w miejscach pu-
blicznych nie jest konieczny by zapewnić w nich
porządek.

Całe centrum obfituje w przykłady architek-
tury secesyjnej, dzięki którym znalazło się na Li-
ście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Większość z nich to perełki, pięknie odnowione i
goszczące ambasady lub inne ważne instytucje.
Niektóre jednak są fatalnie zaniedbane i proszą
by ktoś się nimi zajął.

Bazar, sąsiadujący z dworcem kolejowym i
autobusowym, zdominowany był przez czere-
śnie, truskawki i brzoskwinie, na które akurat
jest sezon pod koniec czerwca. Moim faworytem
są jednak stoiska z kwasem chlebowym w postaci
cysterny na kołach, z której napój nalewany jest
do plastikowych kubków.

Rygę opuściłem poprzez nadmorski kurort
Jurmala, po czym skierowałem się na zachód,
próbując omijać główne drogi. W rezultacie
uniknąłem też asfaltu. Jakieś 50km pomiędzy
Tukums a Kuldīgą stanowiła szutrowa droga. Nie
było trudno po niej jechać, ale prażące słońce
wysuszyło ją na pieprz. Każdy przejeżdżający sa-

mochód podnosił tuman białego kurzu, który
osiadał na moim ubraniu i rowerze. Czy mogłem
pragnąć czegoś bardziej niż kąpieli? Dokładnie
na końcu szutrów, w mieście Kuldīga, napotka-
łem na rzekę. Wenta jest tutaj szeroka, ale płytka.
Dno było widać, a autochtoni kąpali się licznie,
więc nie zastanawiałem się dłużej. Ponieważ
uwielbiam budować, a materiału było pod do-
statkiem, szybko ustawiłem niedużą tamę spię-
trzającą wodę powyżej kolan — akurat by
stworzyć idealne miejsce do ochłody.

Tutaj zobaczyłem też pierwsze gwiazdy.
Ciemne noce zaczęły się gdzieś w okolicach Rygi,
a wraz z dniem skracającym się po letnim prze-
sileniu, będą one coraz dłuższe i ciemniejsze aż
do Bliskiego Wschodu, gdzie powinienem do-
trzeć zimą. Nie będzie więcej jazdy nocą, żegnaj
dniu polarny!

Ostatnim miastem, które planowałem odwie-
dzić, była Lipawa (Liepāja). Również pełna cie-
kawej architektury i położona pomiędzy morzem
a jeziorem. Znalazłem tam gimnazjum, do któ-
rego uczęszczał pierwszy prezydent Polski, Ga-
briel Narutowicz. Wcześniej, na Uniwersytecie
Technicznym w Rydze, natrafiłem na tablicę
głoszącą, że studiował tam nasz trzeci prezydent
— Ignacy Mościcki. Jako że oba odkrycia były
przypadkowe, mogę się założyć, że jest tu cał-
kiem sporo polskich śladów.

Łotwa miło mnie zaskoczyła swoją niena-
chalną różnorodnością. Spodziewałem się mo-
notonnych równin i bardziej szarych, topornych
miast. Napotkałem tymczasem przyjazny dla oka
i ucha kraj. Płaski, ale nie nudny. Z ciekawymi
śladami historii, doprawiony sowieckimi pozo-
stałościami, które nie dominują w obrazie cało-
ści. Choć inwestycja w infrastrukturę drogową
mogłaby tu wiele poprawić, kraj już został od-
kryty przez rowerowych podróżników. Dzięki
tanim lotom do Rygi widziałem tu więcej sa-
kwiarzy niż w poprzednich trzech krajach razem
wziętych.

Czas powitać znowu ciężarówki i ruszyć na
południe, na Litwę!
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Spotkania

Lip 10, 2011 (day 53)

Gdy przekroczyłem granicę, nastąpiła nagła
zmiana. W miejsce dziurawej i zatłoczonej jezdni
miałem do dyspozycji wygodną i płaską ścieżkę
rowerową wiodącą wzdłuż wybrzeża. Przecinając
kilka plażowych kurortów, doprowadziła mnie
do Kłajpedy akurat o zachodzie słońca.

Dotarłszy do bankomatu, mając w końcu lity
do wydania, byłem gotów przeznaczyć je na jakiś
kemping, ale w mieście nie było takowego. Skie-
rowałem się zatem w stronę najbliższej zieleni –
lasu, który zwą tam parkiem miejskim. Wyglądał
dobrze, za wyjątkiem kup śmieci znaczących
gdzieniegdzie miejsca niedawnych popijaw. Szu-
kając ustronnego miejsca pod namiot dotarłem
do bocznic kolejowych. Jako że przekraczanie to-
rów z obładowanym rowerem nie należy do pro-
stych, zostawiłem pojazd i udałem się na zwiad
piechotą. Wkrótce dostrzegłem mężczyznę po-
dążającego wzdłuż torów w moim kierunku. Gdy
zbliżył się na tyle bym dostrzegł jego twarz, jakoś
od razu byłem pewny, że nie może to być zły
człowiek. Szybko i szczerze wyjaśniłem, co za-
mierzam zrobić. Valdas — imię miałem poznać
niebawem — był conieco zdziwiony, gdyż nie by-
łem pierwszym przyjezdnym pytającym go tego
dnia o tą samą rzecz. Zaczął wyjaśniać, dokąd
powinienem się udać, rysując przy tym mapę na
piasku. Gdy tak gadaliśmy a rysunki powiększały
się, następny rowerzysta zajechał w to samo
miejsce w środku lasu i.. . spytał po angielsku o
drogę.

To był Agris, łotewski uczeń angielskiego w
tutejszej letniej szkole. Nasze międzynarodowe
spotkanie szybko przeniosło się do ogrodu Val-
dasa, gdzie on rozpalił ognisko i poczęstował nas
herbatą z domowych ziół, a ja rozbiłem namiot.
Jego mama była zaskoczona imprezą zastaną w
ogrodzie po powrocie do domu, ale z uśmiechem
pozdrowiła nas po angielsku i rosyjsku.

Jeśli chodzi o Valdasa, to intuicja nie zwiodła
mnie. Okazał się nie tylko dobrym i gościnnym
człowiekiem, ale i z ciekawymi zainteresowania-
mi i dobrym gustem muzycznym. Gdy wszedłem
rano do jego pokoju, usłyszałem stare i znane

dźwięki. Grało "lp5" Autechre.

Przy wyśmienitym śniadaniu (pierwsze jajka,
od kiedy pożegnałem rodziców w Norwegii) i
kawie sporo rozmawialiśmy, także z mamą Val-
dasa, która wydaje wielojęzyczny magazyn o go-
spodarce morskiej i również sporo podróżuje.
Niedługo pojawił się Agris i po długich poże-
gnaniach czas było ruszać.

Po raz pierwszy miałem z kim jechać. Wraz z
Agrisem popłynęliśmy promem i przejechaliśmy
całą długość Mierzei Kurońskiej aż po rosyjską
granicę. Wydmy i senne wioski znaczą ten wąski
skrawek lądu oddzielający od siebie dwa akweny,
a wygodna ścieżka rowerowa wiedzie aż do sa-
mej Nidy. Wspólna jazda była przyjemna, ale
moją prędkość ograniczał bagaż. Z wiatrem w
twarz, grubo po zachodzie słońca, musieliśmy się
pożegnać. Agris popędził, by złapać ostatni
prom, a ja zaszyłem się na pobliskiej wydmie.

Rowerowa infrastruktura kończy się w Kłaj-
pedzie. Zwiedziony przez GPS, wjechałem na
piaszczystą drogę prowadzącą wzdłuż jakiegoś
kanału. Przez większość dystansu była przejezd-
na, czasem jednak piach okazywał się za głęboki
i musiałem pchać rower. W jednym z takich mo-
mentów natrafiłem na ładne miejsce z dostępem
do wody. Żeby zrelaksować się odrobinę, wyją-
łem wędkę. W drugim rzucie poczułem potężne
pobicie i pulsujący ciężar na drugim końcu linki.
Nie było jednak wiele walki. Szybko na brzegu
pojawił się piękny okoń. Mając 32cm i zapewne
ponad pół kilo, był największym, jakiego do-
tychczas złowiłem. Gdyby nie to, że przed chwilą
zjadłem posiłek, zapewne skończyłby na patelni.
Zamiast tego, wypuściłem rybę i poczułem się
dobrze. Okonie rosną wolno i ten musiał mieć
przynajmniej z 15 lat. Zbyt wiele by zostać po
prostu zjedzonym.

Może z tego powodu ja sam zostałem oszczę-
dzony chwilę później, gdy samochód najpierw
mnie wyprzedził, a będąc na wysokości mojego
przedniego koła — skręcił w prawo? Jakoś prze-
widziałem kłopoty i zwolniłem na tyle, by o mi-
limetry uniknąć zderzenia. Wiązanka
najgorszych polskich słów poleciała w stronę
kierowcy, ale idiotka była chyba równie głucha,
co ślepa.
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Litewska wieś nie wygląda zbyt interesująco.
Przynajmniej nie na tyle, by skłonić mnie do fo-
tografowania. Tak naprawdę nie wygląda źle, ale
albo za bardzo przypomina to, co znam z Polski,
albo znużył mnie już płaski krajobraz. Po zacho-
dzie słońca wjechałem w deltę Niemna, którego
jednak nie dojrzałem, bo komary były zbyt gęste.

Mimo że rzekę ujrzałem następnego dnia,
niewiele było z tego powodu radości. Jej brzegi
bujnie porasta trzcina i inne zielska, a docierając
tam po raz pierwszy zostałem zatrzymany przez
strażnika granicznego i poinformowany, że do
wałęsania się poza drogą potrzebuję specjalnej
przepustki. Ciekawe. Granica w istocie jest bacz-
nie pilnowana i obsadzona wieżami obserwacyj-
nymi. Najwyraźniej strefa Schengen musi być
szczelna. Tak czy inaczej, nie było dobrego dostę-
pu do wody, więc odpuściłem sobie dyskusje z
żołnierzami. Zatrzymajcie sobie to trzcinowisko
dla siebie.

Dzień upłynął na wyścigach z ciemnymi
chmurami — czy zdążę znaleźć schronienie czy
też nie. Najlepsze są przystanki autobusowe, ale
mogę polecić też klony, a przede wszystkim — li-
py. Wytrzymują całkiem długie ulewy, nim za-
czną przeciekać.

Podczas jednego z suchych momentów napo-
tkałem trójkę cyklistów jadących w przeciwną
stronę. Flaga mówiła wyraźnie: Polska! Razem z
psem w przyczepce, jechali do Tallinna. Gonieni
krótkim urlopem najwyraźniej nie mieli czasu na
długie rozmowy, a ja znowu poczułem się szczę-
śliwy, nie mając ustalonej daty powrotu.

Jakby nie dość było spotkań, w miasteczku
Viešvilė pomachali do mnie z pomostu dwaj
chłopcy. Było to akurat dobre miejsce na postój,
szybko zostałem więc zaproszony do wspólnego
wędkowania. Po litewsku, ale już rozpoznaję sło-
wo "wędkować" w tym języku. Poza tym nasza
konwersacja ograniczała się do machania rękami
i rysowania na piasku wizerunków ryb, by ustalić
nasze ostatnie rezultaty połowów.

Po krótkim czasie spędzonym na zabawie,
pojawił się lokalny poliglota. Jego angielski był
zdumiewająco płynny i poprawny, jak na szesna-

stolatka, który języka uczył się wyłącznie w li-
tewskiej szkole. Poza tym całkiem nieźle
posługiwał się polskim i dość dobrze znał nasz
kraj. Byłem pod wrażeniem, ale najlepsze czeka-
ło mnie w pobliskim sklepie.

Gdy zobaczyłem sprzedawczynię, koło sześć-
dziesiątki, uznałem że nie ma sensu wyjaśnianie
czegokolwiek po angielsku. Mówiąc o co mi
chodzi po polsku — w zasadzie tylko by nie mil-
czeć i nie wyglądać jak głupek — wskazałem na
półkę z napojami i wtargnąłem za ladę, by same-
mu wziąć co trzeba. Nagle, mała dziewczynka,
prawdopodobnie wnuczka ekspedientki, zatrzy-
mała mnie krótkim pytaniem: "Do you speak
English?" Uśmiechnąłem się i wyjaśniłem, że
poszukuję napoju z cukrem i bez sztucznych
słodzików. Moje życzenie nie tylko zostało zro-
zumiane, ale ta sześcio- czy może siedmiolatka
zaczęła ściągać z półki butelki i czytać etykietki.
Byłem w szoku. Właściwa butelka szybko stanęła
przede mną, wraz z zamówioną też czekoladą, po
czym usłyszałem końcową cenę po angielsku.
Podając pieniądze, podziękowałem młodej da-
mie za pomoc i pochwaliłem jej angielski. Nie
wiem czy babcia zrozumiała, ale wręcz pęczniała
z dumy.

W istocie, jeszcze dziwniejsze spotkanie na-
stąpiło kolejnego dnia. Z powodu deszczu wyru-
szyłem bardzo późno, z planem zatrzymania się
przed Kownem tak, by następnego ranka wje-
chać do miasta.

W miejscowości Vilkija, małym miasteczku
na brzegu Niemna, natrafiłem na przeprawę
promową. Już po godzinach; prom stał zamknię-
ty przy brzegu, na parkingu francuski kamper
czekał na kolejny dzień, a przy stołach grupa tu-
bylców popijała piwo. Kończyli już imprezę i
rozchodzili się, ale ostatni dwaj podeszli, gdy
rozbijałem namiot w pobliskim parku. Szczątko-
wym angielskim zniechęcili mnie do tego. "Ban-
dyci, rower stracisz" — wyjaśnili — "Chodź do
mojego domu". Mieli na oko 20 i 15 lat, byli już
nieźle wstawieni, ale wyglądali bardzo przyjaź-
nie, więc podążyłem za nimi. Młodszy w ogóle
nie mówił po angielsku, a starszy do nauki przy-
kładał się chyba równie sumiennie, co ja do lek-
cji niemieckiego: zdanie, które opanował
najlepiej, to "nie rozumiem".
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Dotarliśmy do jakiegoś domu w miasteczku.
Chłopaki poprosili mnie, bym zaczekał moment,
po czym weszli. Wkrótce usłyszałem krzyki i zo-
baczyłem, że wylatują z chaty gonieni przez jakąś
babcię, która w długim i energicznym monologu
po litewsku najpewniej skrytykowała ich pijany
stan i pomysł goszczenia turysty.

"Litwini – wariaci. Chodź do mojego domu."
— powiedział starszy. Musiałem wyglądać na za-
skoczonego, bo szybko wyjaśnił: "Ten dom – mo-
jej dziewczyny". Genialnie!

Poszedłem za nimi, gotów zawrócić do parku,
jeśli znowu zdarzyłaby się podobna sytuacja. Ko-
niec końców, dotarliśmy do jakiegoś domu z
ogrodem, a chłopcy wskazali mi miejsce pod na-
miot. Pełen wątpliwości, zaczekałem aż otworzą
drzwi kluczem, potwierdzając tym, że to właści-
wy dom. Gdy tylko się zainstalowałem, zostałem
zaproszony na górę. Pierwszy raz w życiu brałem
prysznic w kabinie wyposażonej w radio, po
czym, odświeżony, zostałem ugoszczony prostym
posiłkiem pijaka: parówkami, ziemniakami i sa-
łatką. Potem gospodarze życzyli mi dobrej nocy i
padli spać. Nie chcąc spotykać ich na kacu, wy-
ruszyłem wcześnie rano.

Podążając wzdłuż rzeki, dotarłem do Kowna.
Miasto jest wspaniale usytuowane nad trzema
rzekami, ale też mocno zaniedbane. Ulice są w
złym stanie, a wiele budynków popadło w ruinę.
Z drugiej strony, starówka, choć niewielka, jest
pięknie odrestaurowana. Szybko wyjechałem, po
małym posiłku na rynku. Znowu omijając burze,
skierowałem się na południe.

Niedługo potem złapałem pierwszego "kap-
cia". Mały kawałek stalowego drutu przebił w
końcu warstwę ochronną, której nie dały rady
liczne kawałki szkła. Po przejechaniu 5000km
bez przebicia (opony nie były nowe, gdy wyru-
szałem), czuję się zobligowany do umieszczenia
tu małej reklamy. Używam Schwalbe Marathon
Supreme i jeśli planujesz jazdę głównie po asfal-
cie, te opony są warte każdego grosza ze swej
dość wysokiej ceny.

Rolnictwo w południowej Litwie kwitnie, nie
zostawiając miejsca na biwakowanie. Po krótkiej
drzemce na pastwisku, ruszyłem ku granicy. Oj-

czyzna czeka, a w niej zaplanowane spotkanie —
moi przyjaciele dołączą do mnie, przynajmniej
na polski odcinek wyprawy!

Polska kompania

Lip 17, 2011 (day 60)

Przed wjazdem do Polski umówiłem się na
kilka spotkań. Przez ojczyznę będę jechał z przy-
jaciółmi, dużo wolniej i przeznaczając więcej
czasu na odpoczynek.

Droga, jaką obrałem, wiedzie wzdłuż
wschodniej granicy. Planując ją, korzystałem z
opisu szlaku Polski Egzotycznej, zainspirowane-
go z kolei świetnym przewodnikiem Grzegorza
Rąkowskiego pod tym samym tytułem.
Wschodnie krańce Polski uznawane są przez
wielu za najmniej rozwinięte i najbardziej trady-
cyjne obszary kraju. Jakkolwiek trafna byłaby ta
ocena, tzw. wschodnia ściana obfituje w dziką
przyrodę oraz pozostałości po interesującej i
nieraz traumatycznej historii. Mieszały się tu
wpływy polskie, białoruskie, ukraińskie, żydow-
skie, tatarskie i wiele innych. Choć obecnie do-
minują Polacy, ślady po obecności innych nacji
są nadal widoczne.

Do Polski wjechałem przez pagórkowate
okolice Suwałk, które szybko przeszły w równiny
w okolicach Biebrzy. Jako dziecko i nastolatek
spędzałem dużo czasu w północno-wschodniej
Polsce i znałem te okolice bardzo dobrze. Po po-
nad dekadzie nieobecności byłem zaskoczony
rozwojem, jaki się tu dokonał. Większość domów
wyremontowano, drogi pokryto świeżym asfal-
tem, a miasta zdobią równo przystrzyżone traw-
niki i kolorowe klomby. Najwyraźniej napływ
unijnych pieniędzy wywołał tu pozytywne skut-
ki. Również biznes turystyczny kwitnie. Czarna
Hańcza niesie nieprzerwany strumień kajaków, a
po okolicznych drogach przemykają samochody
z przyczepami do ich przewozu.

W dwa dni sformowaliśmy kompanię pięciu
osób, z których część na wycieczce rowerowej
była po raz pierwszy w życiu. To oznaczało spo-
wolnienie do wypoczynkowych 50-60 kilome-
trów dziennie, a także sporo wspólnych zajęć,
głównie gotowania i dłubania przy rowerach.
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Przez następnych kilka dni podążaliśmy bar-
dzo blisko białoruskiej granicy. Chętnie odwie-
dziłbym ten kraj, ale napięcia polityczne
sprawiają, że uzyskanie wizy jest dość kłopotliwe.
Na szczęście polska strona jest wystarczająco
atrakcyjna. Zamieszkuje tu maleńka społeczność
polsko-tatarskich muzułmanów, a w Kruszynia-
nach mieliśmy okazję odwiedzić najstarszy z
czterech meczetów w kraju. Tatarzy byli wojow-
nikami, więc budowę świątyni zlecili lokalnym
cieślom. Z tego też powodu przypomina on bar-
dziej okoliczne kościółki niż typowy meczet.
Niewielka liczba wiernych sprawia zaś, że modły
odbywają się tu zaledwie kilka razy do roku, lecz
drzwi pozostają otwarte dla zwiedzających przez
większość czasu.

Okoliczne wioski są przeważnie katolickie, z
drobną mniejszością prawosławną. Po wojnie
ludność została podzielona między Polskę a Bia-
łoruś na podstawie zadeklarowanego wyznania
— tak powiedziała nam miejscowa staruszka.
Młodzież, nie chcąc pracować na roli, wyjeżdża
do miast, a starsi dożywają ostatnich lat w stop-
niowo pustoszejących miejscowościach. Małe
ogródki i stadka zwierząt dają im dość jedzenia
by przeżyć i czasem coś zarobić. Skorzystaliśmy z
okazji i nabyliśmy jajka prosto od kury, z których
natychmiast powstała jajecznica – jeden z naj-
lepszych posiłków do tej pory.

Tak zwane opóźnienie cywilizacyjne regionu
daje szansę przyrodzie, by przetrwała w dobrej
formie. Sztandarowym przykładem jest Puszcza
Białowieska, jedyne miejsce na świecie gdzie
przetrwały dzikie żubry. Teraz są reintrodukowa-
ne w innych lasach, a my mieliśmy sposobność
zobaczyć je w mini-zoo w Białowieży.

Rzeki to kolejny wspaniały element tutejszego
krajobrazu. Większość jest dzika, a jedyny wyją-
tek stanowi Zalew Siemianowski. Jako że zazwy-
czaj niosą czystą wodę, były sposobem na
odświeżenie po jeździe w gorący dzień.

Te dziewicze krajobrazy przyciągnęły nie tyl-
ko nas. Na szlaku spotkaliśmy kilka osób z forum
o podróżach rowerowych, którego używamy, a
kolejne spotkania czekają na nas. Jeden z przyja-
ciół, poznany na majowym zlocie, zaprosił nas
do Białej Podlaskiej. Tam zostaliśmy ciepło

ugoszczeni przez Yoshka i Ttin, także forumo-
wiczkę. W tym miejscu również nasza kompania
uległa rozpadowi, bo trzy osoby musiały wracać
do domu. We dwójkę będziemy jechać dalej na
południe. Niedługo ukraińska granica i kolejne
nieznane obszary ojczystego kraju, które — ma-
my nadzieję — będą równie ciekawe, co te do-
tychczas odwiedzone.

Dalej w góry

Lip 27, 2011 (day 70)

Będąc we dwójkę, Kasia i ja, mogliśmy trochę
przyspieszyć. Jednakże nasza droga przez połu-
dniowo-wschodnią Polskę obfitowała bardziej w
spotkania z rodziną i przyjaciółmi niż dokonania
kolarskie. Po opuszczeniu Białej Podlaskiej, skie-
rowaliśmy się na Chełm, gdzie mieliśmy spotkać
Michała i Olę. Ugościli nas w domu z pięknym
ogrodem i nakarmili pochodzącym z niego je-
dzonkiem. Kończąc 126-kilometrową jazdę w
ciemności, będąc mokrym po potężnej burzy, nie
czuje się dyskomfortu, gdy takie atrakcje czekają
na końcu. Wspaniale było odpoczywać w ogro-
dzie, gdy nasze ubrania schły na słońcu. Niestety,
nie mogliśmy spędzić całego dnia w tym uro-
czym miejscu, bo czekały na nas kolejne spotka-
nia.

Opuściwszy granicę na pewien czas, odwie-
dziliśmy Zamość. Jego starówka — wspaniałe
osiągnięcie polskiej szesnastowiecznej architek-
tury — dziwnym trafem niezniszczona podczas
wielu wojen, znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

Podczas wizyty na zamojskim rynku napo-
tkaliśmy gromadę rowerzystów. Przewodził jej
nauczyciel matematyki z Rzeszowa, a w skład
wchodziła jego córka, uczniowie i znajomi.
Wspólnie, w dziesiątkę, przemierzali wschodnią
Polskę w kierunku północy. Byliśmy pod wraże-
niem, jak ci młodzi ludzie współpracują, by z
niewielkim budżetem i skąpym wyposażeniem
odbyć tą wyprawę. W Zamościu skontaktowali
się z księdzem, dzięki czemu mieliśmy okazję
zanocować w domu parafialnym. Ten wieczór,
spędzony na rozmowach o podróżach, pasjach i
przyszłych planach z tymi pełnymi entuzjazmu
młodymi ludźmi, był jedną z największych
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atrakcji jazdy przez Polskę.

Za Zamościem droga stała się bardziej pagór-
kowata. Roztocze przyniosło pierwsze dłuższe
podjazdy i odświeżające zjazdy, drobne rzeczki i
strumyki, a także potężne deszcze, które miały
nas nie opuścić do teraz. Są to jednocześnie ob-
szary biedniejsze niż reszta Polski, głownie za
sprawą jałowej i rozdrobnionej ziemi uprawnej.
Życie toczy się tutaj wolniejszym tempem, a wie-
lu ludzi ma czas by w ciągu dnia usiąść na roz-
mowę i piwo. To coś niezwykłego dla mieszkańca
miasta, gdzie bezrobocie jest minimalne.

Tuż przed wjazdem do Przemyśla cieszyliśmy
się ostatnimi już płaskimi fragmentami drogi.
Moja rodzina mieszka w tym mieście i gdy tylko
dowiedziała się o mojej podróży, zaprosiła nas do
siebie. Przez dwa dni zajadaliśmy domowe pysz-
ności, spaliśmy na miękkim łóżku i cieszyliśmy
się różnymi atrakcjami przygotowanymi przez
ciotkę, wuja i kuzyna. Moi rodzice również wy-
korzystali tą okazję, by spotkać się z nami pod-
czas letniego pobytu w Polsce. Wujek,
podniecony pomysłem wyprawy, skontaktował
się z lokalnymi mediami i zaaranżował spotkania
oraz małą ceremonię powitalną na rynku starego
miasta. Możecie zajrzeć do archiwalnych wiado-
mości z lokalnego Radia Rzeszów i Telewizji
Rzeszów. Czułem się dość niezręcznie, gdy wokół
mojej podróży robi się tyle zamieszania, podczas
gdy przebyłem mniej niż jedną piątą planowane-
go dystansu. Ale dziennikarz, który umieścił
Nordkapp w Afryce powinien czuć się jeszcze
głupiej.

Było to nie tylko pierwsze po latach spotka-
nie, ale i druga w życiu wizyta w tym mieście.
Przemyśl to prawdziwy klejnot. Położony nad
brzegami Sanu, który przecina miasto na pół, pe-
łen starych, pięknych domów i zwieńczony dwie-
ma katedrami i zamkiem, ma klimat, który
zaniknął już w zachodniej części kraju: targowi-
sko ze świeżym nabiałem i warzywami, małe
sklepiki, warsztaty krawieckie i inne oznaki mi-
kroprzedsiębiorczości. Tutejsi ludzie są przyjaźni
i posługują się językiem bardziej uprzejmym niż
ten, do którego przywykliśmy. To jest miejsce,
którego nie wolno opuścić, zwiedzając wschod-
nią Polskę.

Z pełnymi brzuszkami, zreperowanymi ro-
werami, po długich pożegnaniach, skierowaliśmy
się na zachód. Małe miasto Dynów otrzymało
impuls od stowarzyszenia De-Novo, które orga-
nizuje tam wydarzenia kulturalne. W budynku
stacji kolejowej odbywały się warsztaty cyrkowe i
teatralne dla dzieci i młodzieży. Nasi przyjaciele,
Jacek i Kasia, uczyli dzieciaki żonglerki, chodze-
nia na szczudłach i innych technik cyrkowych.
My również odświeżyliśmy swoje umiejętności i
spróbowaliśmy przekazać je młodszym, bawiąc
się w międzyczasie na koncertach, projekcjach
filmów i imprezach. Będąc ponownie wśród peł-
nych entuzjazmu ludzi, spędziliśmy tam dwa dni.

Nadszedł czas by wjechać w Karpaty poprzez
mój ulubiony rejon południowej Polski — Biesz-
czady. Opuściliśmy Dynów i skierowaliśmy w
górę Sanu, do Zagórza. W towarzystwie naszych
zmotoryzowanych przyjaciół (którzy na moment
pomogli nam wieźć bagaże), moknąc ponownie
w deszczu, dotarliśmy do ruin klasztoru, usytu-
owanych na wysokim wzgórzu, u stóp którego
płynie rzeka. W tej pięknej scenerii cieszyliśmy
się ogniskiem i ostatnimi chwilami z Kasią i Jac-
kiem, którzy opuścili nas następnego ranka.

Wygląda na to, że w Polsce nie możemy je-
chać bez towarzystwa. Wojtek, członek naszego
ulubionego forum, dołączył w Zagórzu, by poje-
chać z nami kilka dni. Trochę pechowo, bo w
jedną z największych ulew, jakich doświadczy-
łem dotychczas. Tym razem pogoda dobrała nam
się do skóry i utopiła oba telefony oraz obnażyła
drobne braki w wyposażeniu. W ciężkich wa-
runkach, po drogach o jakości wahającej się od
gładkiego asfaltu po kamieniste błoto, wspięli-
śmy się łącznie ponad 1400m jednego dnia.
Zbliżając się do Ustrzyk Górnych, ujrzeliśmy ja-
dącego nam naprzeciw rowerzystę. Był to Wa-
xmund, kolejny forumowicz, który odpoczywał
tam po ukończeniu niesamowitego 1008-kilo-
metrowego rajdu non-stop przez Polskę. Zajęło
mu to dwa dni. Przy piwie wymieniliśmy wraże-
nia z jakże odmiennych form jazdy rowerem.
Rano spotkaliśmy kolejnych uczestników tego
zabójczego ultramaratonu. Choć ten dystans i
prędkość są dla mnie niewyobrażalne, chętnie
wziąłbym kiedyś udział w tej imprezie.
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Mimo że dotarliśmy w wysokie góry, ciągle
nie było nam dane ich ujrzeć. Widok zasłaniają
niskie, ciemne chmury, wciąż grożące deszczem.
Tak czy inaczej, jest to nasz ostatni przystanek w
Polsce. Następny etap prowadzi na Słowację.

Kraj w jeden dzień

Lip 31, 2011 (day 74)

Pisanie bloga zajmuje dużo czasu. Tak dużo,
że po opublikowaniu poprzedniego wpisu nie
mieliśmy dość czasu by dotrzeć do granicy przed
nocą. Zatrzymaliśmy się w jakiejś stodole w Lisz-
nej. Uwielbiam spać na sianie, ale ta stodoła wy-
glądała na opuszczoną przynajmniej rok
wcześniej i, mimo że suche i wygodne, stare sia-
no pachniało niemiło.

Następnego dnia wspięliśmy się do Roztok
Górnych, by zastać schronisko zamkniętym i
spotkać trzy młode kozy podczas śniadania. Cie-
kawskie zwierzęta dostarczyły nam wiele zabawy,
próbując zjeść każdy napotkany kawałek naszego
wyposażenia.

W końcu osiągnęliśmy przełęcz, zwaną po
słowacku Ruské Sedlo. Wojtek zawrócił do domu
i była to bardzo rozsądna decyzja. Stromy, ka-
mienisty zjazd do Słowacji jest zdecydowanie
drogą jednokierunkową. Nie widzę sposobu, po-
za wyczerpującym pchaniem, by pokonać go w
drugą stronę rowerem obciążonym bagażem.

Kraina po drugiej stronie granicy zaskoczyła
nas swoją pustką i odosobnieniem. Podczas gdy
polskie Bieszczady z roku na rok przyciągają co-
raz więcej turystów, po słowackiej stronie nie ma
niemalże nikogo. Małe tarasy i drzewa owocowe
znaczą miejsca po przedwojennych wioskach. Za
drzewami kryje się sztuczne jezioro, a ciekaw-
skich odstraszają liczne tablice zakazu wstępu. A
przecież ulokowane mniej niż sto kilometrów
stąd Jezioro Solińskie jest popularnym miejscem
do żeglowania, wędkowania i kąpieli, podczas
gdy sama zapora stanowi gwóźdź programu każ-
dej wizyty w Bieszczadach. Poza trzema czy czte-
rema domkami letniskowymi nie napotkaliśmy
żadnych zabudowań, a kilku napotkanych Sło-
waków zajętych było zbieraniem grzybów i ja-
gód.

Po tym długim zjeździe znaleźliśmy się w
pierwszym miasteczku, na bardzo niewielkiej
wysokości około 270m. To znaczyło, że stracili-
śmy całą wysokość wypracowaną przez ostatnie
trzy dni. Przy planie powrotu do głównego pa-
sma karpackiego, oznacza to dużo pedałowania
pod górę.

Nasza wizyta na Słowacji była zaplanowana
jako skrót na Ukrainę. Nie ma nic złego w Sło-
wacji, ale oboje już odwiedziliśmy kiedyś ten kraj
i wolimy skupić się na okolicach nam niezna-
nych. Aby do następnego kraju wjechać bez stre-
su związanego z szybkim poszukiwaniem
miejsca na nocleg, udaliśmy się na niego jeszcze
po tej stronie, gdzieś przy bocznej drodze. Ran-
kiem, odwiedziwszy bar w Ubl'a i wypiwszy ko-
lejkę lub dwie Kofoli, stawiliśmy się na granicy.
Uśmiechnięty ukraiński pogranicznik spytał nas
otwarcie, czy nie mamy narkotyków. Twierdząca
odpowiedź i widok wielkiej butli Kofoli wystar-
czyły, i zostaliśmy wpuszczeni.

Witamy na Ukrainie

Sie 2, 2011 (day 76)

Od samego początku Ukraina wyglądała ina-
czej niż jakiekolwiek miejsce przedtem. Wyboiste
drogi, wieloprzewodowe linie telefonicznie na
drewnianych słupach, małe drewniane domki i
masa prostych barów serwujących tani alkohol,
to były główne widoki. Ludzie też wyglądali ina-
czej. Młodzi mężczyźni niemal jednorodnie pa-
radowali w dresach, podczas gdy u kobiet
dominowały wysokie obcasy i spódnice. Sta-
ruszkowie ubierali się bardziej tradycyjnie. Niska
cena i wysoka dostępność alkoholu odzwiercie-
dlała się w dużej liczbie pijanych ludzi, przeważ-
nie mężczyzn.

Zwierzęciem numer jeden jest krowa, a ich
wypasanie wygląda na najbardziej popularne za-
jęcie. Będąc egalitarnym, dzielone jest równo
pomiędzy płcie i obejmuje szeroką rozpiętość
wiekową. Krowy chodzą po każdej drodze, znie-
nacka wyłaniają się z rowów i krzaków, przecho-
dzą rzeki i ogólnie zdają się być wszechobecne.
Mimo tego, biznes wygląda na słabo rozwinięty,
gdyż nie ujrzeliśmy pastucha z więcej niż trzema
czy może czterema krowami, zazwyczaj są zaś



365

dwie.

Nasza droga wiodła przez Użański Park Na-
rodowy, który wraz z Bieszczadami w Polsce i
Połoninami na Słowacji tworzy potężny obszar
chronionej przyrody. Podążając brzegiem rzeki
Uż, zatrzymaliśmy się na obiad tuż przed miej-
scowością Stawne. Drewniana wiata pojawiła się
dokładnie w momencie, gdy zaczęło padać. Taka
pogoda nie była dla nas niczym niezwykłym,
gdyż na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie
padało przez jeden, góra dwa dni. Pobliski bród
chronił nas przed nudą, gdy obserwowaliśmy lu-
dzi, krowy, a nawet ciężarówkę pokonującą rzekę
w ten tradycyjny sposób. Woda lała się z nieba, a
czas mijał, kiedy my jedliśmy i czytaliśmy książ-
ki. W końcu postanowiliśmy nie czekać do
zmierzchu i ubrani przeciwdeszczowo udaliśmy
się na poszukiwanie miejsca na nocleg.

Gdy przejeżdżaliśmy przez Stawne, deszcz
ustał, a światło dzienne zaczęło zanikać. Korzy-
stając z ostatnich jasnych chwil, mieszkańcy wio-
ski wyszli na drogę i obserwowali dwoje
nietypowych podróżnych. Kemping znaleźliśmy
zaraz za wioską, wyposażony w wiatę, usytuowa-
ny nad rzeką, nieopodal mostu — dokładnie jak
zaznaczono na przydrożnych mapach parku na-
rodowego. Najadłszy się uprzednio, po prostu
poszliśmy spać.

— Gdzie jest twoja duża torba? — pytanie
Kasi było pierwszą rzeczą tego poranka.

— Po mojej stronie — wymamrotałem.

— Nie ma jej! — brzmiała odpowiedź, która
momentalnie mnie obudziła.

Rzeczywiście, nie było jej. Co gorsza, brako-
wało też torby na kierownicę, a więc aparatu i
GPSa. Wyskoczyłem z namiotu i rozejrzałem się
wokół. Natychmiast spostrzegłem dużą czerwoną
torbę na stole pod wiatą. Była tam, z całą zawar-
tością w środku, ale mniejsza, ważniejsza torba
— przepadła.

Szybko podsumowałem: aparat z dwoma
obiektywami i wszystkimi kartami pamięci, GPS,
dziennik podróży, portfel, który schowałem tam
z obawy przed deszczem, a do tego sama torba,

mapnik i odtwarzacz MP3. Brakowało też moich
przeciwdeszczowych spodni, które zostawiłem
na wierzchu bagażu. W przeliczeniu na pienią-
dze, ta torba stanowiła około połowy wartości
mojego wyposażenia. Wartości sentymentalnej
skradzionego dziennika nie można ocenić, ale na
szczęście większość ważnych myśli i wspomnień
została przeniesiona na bloga. Zdjęcia są również
obecne na twardym dysku, za wyjątkiem kilku z
ostatnich dwóch dni, których nie zdążyłem sko-
piować. Portfel zawierał tylko hrywny, które wy-
mieniłem po przekroczeniu granicy.

Nie skradziono nic krytycznego dla przebiegu
podróży. Rower jest, paszport, karty i inne do-
kumenty — również. Największy cios spada na
bloga, który — pozbawiony zdjęć — straci sporo
na wartości. A malownicze rejony Karpat zbliża-
ją się i nie zdążę przygotować na nie żadnego za-
miennika utraconego aparatu.

Analiza tego, co się stało, zajęła nam parę go-
dzin. Oczywiście nie anuluje faktów, ale może
pomóc innym w zabezpieczaniu ich dóbr.

Pierwszy, największy i najgłupszy błąd po
mojej stronie, to że pozostawiłem cenną torbę
poza sypialnią. Chowałem ją do środka jadąc sa-
memu, ale potem zacząłem trzymać wszystkie
bagaże pod tropikiem. Namiot jest dwuosobowy,
co oznacza, że oferuje przestrzeń dokładnie dla
dwóch osób. Każdy bagaż wewnątrz jest źródłem
niewygód, ale tym razem komfort okazał się wy-
jątkowo kosztowny. Wygląda też, ze moje zasady
bezpieczeństwa osłabły pod wpływem długiej i
bezproblemowej podróży do tego miejsca. Mimo
że torba była zasłonięta innymi, złodziej wycią-
gnął obie torby pod krawędzią tropika, nie
otwierając zamków, które moglibyśmy usłyszeć.
Nisko ścięta trawa na pewno ułatwiła mu zada-
nie.

Po drugie, wybraliśmy najbardziej oczywiste
miejsce do biwakowania, zaraz po paradowaniu
przez całą długość wioski. Był już wieczór, więc
nie mogliśmy zajechać daleko. Jeśli ktoś plano-
wał nas okraść, znalezienie nas było banalnie
proste.

Rozbiliśmy się też blisko górskiej rzeki, która
odpowiadała za ciągły szum w tle, dzięki które-
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mu złodziej mógł być bardziej zuchwały. Ponad-
to, torba znaleziona pod dachem sugeruje, że
okradnięto nas podczas deszczu. Hałas kropel
spadających na namiot pozwoliłby nawet — od-
ważnemu złodziejowi — otworzyć i sypialnię, nie
budząc nas.

Załamani i smutni, pojechaliśmy w dalszą
drogę. Było niemal niemożliwością uśmiechać
się do ludzi, nawet do dzieci, które machały i po-
zdrawiały nas po drodze. Paranoja sprawiała, że
we wszystkich wiejskich chłopakach podejrzewa-
liśmy współwinnych.

W Użoku natrafiliśmy na człowieka w mun-
durze. Postanowiłem spróbować i spytałem go,
czy jest z policji. Nie był, ale wraz z kilkoma oso-
bami rozpoczął próby dodzwonienia się. (Naj-
wyraźniej zasięg komórek jest tu nikły, bo pięć
osób próbowało choćby wybrać numer przez kil-
ka minut.) Gdy w końcu im się udało, funkcjo-
nariusz w cywilu pojawił się w około kwadrans,
po prostu przychodząc znikąd. Świetny wynik
jak na prowincjonalną wioskę.

Policjant był bardzo miły i bystry. Podzielili-
śmy się z nim wszystkimi faktami i domysłami.
Przyznawszy, że złodziejstwo jest tu dość po-
wszechne, powiedział, że w ostatnich latach zda-
rzyły się nawet napady z bronią w ręku, ale
sprawcy zostali schwytani, a dobra wróciły do
prawowitych właścicieli. Świetnie! Wymieniliśmy
się numerami i mam zadzwonić za jakiś czas, by
spytać o wieści. Oczywiście nie wierzę w tą szan-
sę, ale nie wolno się poddawać.

Po wspięciu się na przełęcz, okazując pasz-
porty na wojskowym posterunku, wkroczyliśmy
do obwodu lwowskiego i minęliśmy Sianki. Ta
miejscowość ukazuje się tym, którzy dotarli do
południowo–wschodniego koniuszka Polski.
Podczas gdy polska infrastruktura kończy się
ładnych parę kilometrów wcześniej, widok drogi
i pociągu po ukraińskiej stronie może być szoku-
jący. Lata temu pokazywano tu Polakom (nie-
obeznanym z historią) jak rozwinięty jest
Związek Radziecki. Teraz mieliśmy pierwszą
okazję, by ujrzeć to miejsce z drugiej strony. Nie
wygląda już tak różowo. Ilość dziur na drodze
sprawia, że nikt jej nie używa. Po obu jej stro-
nach biegną błotniste pasy, które, mimo niezli-

czonych dni deszczu, oferują lepsze warunki
jazdy.

Po smutnych doświadczeniach ostatniego
dnia, próbowaliśmy wybrać miejsce biwakowe, w
którym nikt nas nie odnajdzie. Niemożliwe.
Wszechobecny pastuchowie krów pojawili się
rano i nawet spytali uprzejmie, czy noc nie była
zbyt chłodna.

Słońce znów świeci

Sie 8, 2011 (day 82)

Planowałem, że będziemy świętować moje
5000km. Osiągnąłem ten dystans w miejscowo-
ści Borinja, ale ze względu na ostatnie wydarze-
nia nie byliśmy absolutnie w nastroju do
jakiegokolwiek świętowania. Ciągle zafrasowani,
podążaliśmy na wschód, by pod wieczór wjechać
na drogę ekspresową M6.

Jazda ekspresówką oznaczała ponowne towa-
rzystwo rozpędzonych ciężarówek. Generalnie,
Ukraińcy jeżdżą dobrze i respektują rowerzy-
stów. Dwukołowe pojazdy są niezwykle popu-
larne na wsiach i zapewne z tego powodu
kierowcy wiedzą jak omijać słabszych uczestni-
ków ruchu, nie niepokojąc ich. Pomimo tego,
prędkość i hałas ruchu na drodze ekspresowej
sprawiają, że pedałuje się mniej przyjemnie.

Po kilku kilometrach natrafiliśmy na drogo-
wskaz ku kempingowi we wsi Iwaszkiwczi. Pra-
gnąc spędzić trochę czasu na bezpiecznym
terenie, podążyliśmy za jego wskazaniem.
Wkrótce oczom naszym ukazał się żółty dom,
pełniący w założeniu funkcję schroniska dla pie-
szych turystów. Właściciele, wraz z dwiema cór-
kami i maleńkim wnuczkiem, stanowili całość
lokatorów, zajmując wszystkie dostępne pokoje.
Krótkie negocjacje doprowadziły do zajęcia
drewnianej wiaty, co pozwoliło rozbić tylko sy-
pialnię, jako zabezpieczenie przed komarami.

Pogoda następnego dnia była paskudna. Re-
gularne ulewy przychodziły raz za razem, prze-
dzielone kilkuminutowymi przerwami. Czytając,
jedząc, spędziliśmy większość dnia, aż do mo-
mentu, gdy było za późno, by jechać. Nasi go-
spodarze uraczyli nas przepyszną zupą
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warzywną, gorącą herbatą i odwiedzili na krótką
konwersację. Mimo naszych wielu zapewnień, że
jesteśmy przyzwyczajeni do mieszkania na ze-
wnątrz, ciągle martwili się czy warunki odpo-
wiadają naszym potrzebom.

Mimo że tempo podróży spadło już do 30-
40km dziennie, wstrętna pogoda zmusiła nas do
jednodniowej przerwy. Byliśmy już całkowicie
wyczerpani opadami i chłodem. Ostatni raz z ta-
kimi warunkami miałem do czynienia w Finlan-
dii, dwa miesiące wcześniej. Po dwóch
tygodniach, które minęły od ostatniego słonecz-
nego dnia, trudno było uwierzyć, że mamy śro-
dek lata. Jedynym jasnym elementem tego
paskudnego czasu byli nasi gospodarze, którzy
otoczyli nas opieką i zrobili to całkiem bezintere-
sownie.

Następnego dnia ujrzeliśmy błękit. Lipiec
przeszedł w sierpień i — jak to zazwyczaj bywa w
tej części Europy — słońce znów zaświeciło. W
dużo lepszym nastroju pojechaliśmy do Wołow-
ca, największego miasta na naszej ukraińskiej
trasie, i jedynego w tym kraju miejsca z dostę-
pem do Internetu. Naszym domem na kolejną
noc było pole namiotowe na brzegu małej rzecz-
ki.

Bez mapy, GPSa, mając jedynie listę miejsco-
wości spisaną z Google Maps, wspięliśmy się na
wysoką przełęcz i zjechaliśmy z niej do Kolocza-
wy. Krajobrazy, wreszcie pozbawione chmur, by-
ły oszałamiające. Szkoda, że nie miałem
możliwości, by je sfotografować.

W szukaniu noclegów przyjęliśmy nową stra-
tegię pytania gospodarzy o możliwość rozbicia
namiotu w ogrodzie. To poprawiło nasze poczu-
cie bezpieczeństwa i pomogło ujrzeć lepszą stro-
nę autochtonów. Wpuszczając gości na swój
teren, okazywali troskę: oferowali materace do
spania lub serwowali poranną kawę.

Największym zaskoczeniem był brak map w
ukraińskich sklepach. Natrafiliśmy jedynie na
atlas Europy, który na obszernym terytorium
Ukrainy ukazywał jedynie przebieg kilku naj-
ważniejszych dróg. Ta nawigacyjna ślepota do-
prowadziła do pomyłki. Z Koloczawy chcieliśmy
przedostać się do Ruskiej Mokrej, kolejnej wsi na

naszej liście. Nadal nie wiem czy mapy Google
były błędne, czy może istnieje inne połączenie
pomiędzy tymi miejscowościami. Dość, że wy-
braliśmy drogę, która w rzeczywistości nie ist-
niała. Błotnistym szlakiem pełnym dziur i kolein
wspięliśmy się na przełęcz i zjechaliśmy z niej, do
punktu gdzie droga się urwała. Pozostał wybór
pomiędzy strumieniem płynącym w głębokim
wąwozie a pieszym szlakiem, używanym również
do pędzenia krów. Krowia ścieżka okazała się
bagniskiem, momentalnie zasysającym nogi do
kolan. Czymś kompletnie niedostępnym dla ob-
ładowanych rowerów. Pozostał więc strumień.

Kolejne godziny harówki były czymś wartym
tysiąca zdjęć lub nawet filmu przygodowego.
Musieliśmy prowadzić rowery w zimnej wodzie,
po kamienistym dnie rzeki. Czasem nie było in-
nego sposobu niż rozebrać pojazd z bagaży i
przenieść, sztuka po sztuce, po szerokiej na stopę
błotnistej ścieżce dla krów. Później trzeba było
wspiąć się po stromym i śliskim, błotnistym sto-
ku. Wyczerpało nas to kompletnie. Oblepieni
szlamem, śmierdzący potem i krowim nawozem,
dotarliśmy do drogi pod wieczór. Cały dzień
ciężkiej fizycznej pracy zaowocował rekordowo
krótkim dystansem piętnastu zaledwie kilome-
trów.

Na szczęście następny dzień był ostatnim,
który spędziliśmy na Ukrainie. Zjeżdżaliśmy w
stronę przejścia granicznego w Solotwinie. Przez
większość czasu towarzyszyła nam czysta i ma-
lownicza rzeka. Zaraz po zapadnięciu ciemności
przekroczyliśmy granicę. Bez czekania, bez pro-
blemów. Strażnicy nawet nakazali kierowcom
przesunąć pojazdy i zrobić miejsce dla naszych
szerokich rowerów, po czym własnoręcznie po-
mogli przenieść bagaże. Wjechaliśmy do Rumu-
nii.

Maramuresz na dwa razy

Sie 22, 2011 (day 96)

Przekroczyliśmy granicę Rumunii z jednym
celem w głowie: zostawić rowery i zawracać do
Polski. Wesele naszych przyjaciół zbliżało się, a
my bardzo chcieliśmy tam być. Miejsce lądowa-
nia było już przygotowane za pośrednictwem
Couch Surfing, gdzie poprosiliśmy ludzi o prze-
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chowanie naszych rowerów.

Do Sighetu Marmaţiei wjechaliśmy późną no-
cą, bez większych szans na skontaktowanie się z
kimkolwiek, więc udaliśmy się do hostelu. Noc w
miękkim łóżku może być bardzo miłym do-
świadczeniem, o ile zdarza się tylko okazjonal-
nie.

Następnego dnia spotkaliśmy się z Sonią z CS,
oraz z jej przyjaciółmi. Wszyscy mieszkają w Sy-
hocie i okolicy, będąc studentami pierwszych lat
uniwersytetu. Co interesujące, a zarazem smutne,
że młodzi ludzie bardzo narzekają na Rumunię i
marzą o wyjeździe za granicę najszybciej jak to
możliwe. To szczególnie zaskakujące dla kogoś,
kto właśnie wjechał z Ukrainy i zobaczył różnicę
w rozwoju po obu stronach granicy.

Na noc Sonia zaprosiła nas do domu swoich
rodziców, położonego na otaczających miasto
wzgórzach. Nigdy bym nie uwierzył, że pierw-
szego wieczoru w tym odległym zakątku Rumu-
nii będę kąpał się w ogrodowym basenie z
widokiem na góry.

Po śniadaniu z rodzicami, udaliśmy się do
skansenu wsi maramorskiej. Dla każdego zainte-
resowanego lokalnymi kulturami, będzie to miej-
sce ciekawe. Każda z licznych narodowości
zamieszkujących region, ma tutaj wystawiony
dom, zazwyczaj wyposażony w tradycyjne narzę-
dzia i rękodzieło.

Szybkie przepakowanie, kawa, i podreptali-
śmy w stronę granicy, a potem na stację kolejo-
wą. Choć dystans nie był znaczny, nasze
wrażenie było takie samo: chodzenie jest nudne.
Jeśli masz szansę pojechać na rowerze, zrób to.
Palące słońce nie ułatwiało nam spaceru, a do-
datkowo przyczyniło się do aromatów w zatło-
czonym pociągu.

Wraz z temperaturą spadającą pod wieczór,
wnętrze pociągu ożywało. Ludzie zaczęli ze sobą
rozmawiać, zajadać, raczyć się kolejkami wódki.
Niestety, nie mogliśmy prowadzić zbyt wyrafino-
wanej rozmowy. Ale gdy pociąg stopniowo zbli-
żał się do swojego celu, Lwowa, zauważyliśmy
ogromną różnicę pomiędzy ukraińskim językiem
stamtąd, a dialektem zakarpackim, którego słu-

chaliśmy od dwóch tygodni. Co ciekawe, ten
drugi okazał się dla nas dużo bardziej zrozumia-
ły.

Całonocny pociąg kosztował nas 8zł od oso-
by. Pomyślałem, że kiedyś odwiedzę Ukrainę i
będę jeździł tylko pociągiem. Mimo że stare, są
wygodne i punktualne. Nie można przepuścić
takiej okazji. Cała droga do Warszawy okazała
się tania. Około 27 godzin za 20zł wydaje się być
jakimś rekordem. Zawierało to pociąg, trzy au-
tobusy i długą jazdę na stopa.

Następne dni spędziliśmy z przyjaciółmi,
przygotowując, świętując i sprzątając wesele. By-
ło szczęśliwie, było wspaniale. Zaprzyjaźniliśmy
się z rodziną pani młodej i cieszyliśmy spokojną
atmosferą ich domku w lesie. Skorzystałem też z
tej wizyty, by zobaczyć się z rodziną, nabyć nowy
aparat w miejsce skradzionego, skompletować
trochę części zamiennych, oraz by z pomocą
przemiłego pracownika konsulatu Syrii uzyskać
wizę już nazajutrz. Wizyta w stolicy pokazała mi,
że po wyprawie mogę już być niezdolny do po-
wrotu do pośpiechu i hałasu wielkiego miasta.
Trzy miesiące z dala od tego, i ruch miejski oka-
zał się dla mnie nieznośny. A co będzie po nie-
mal dwóch latach?

Dobrze odkarmieni, wyposażeni, ruszyliśmy
z powrotem kontynuować naszą podróż. Tym
razem nauczyliśmy się kolejnej ważnej rzeczy o
ukraińskich pociągach. Nawet jeśli nie ma już
biletów, warto spytać w samym pociągu. Pro-
wadnik chętnie odsprzeda swoje łóżko. Cena bę-
dzie pięć razy wyższa od normalnej, ale nadal
tańsza niż gdziekolwiek na zachodzie.

Tak jak smutno było żegnać się z przyjaciół-
mi, tak wesoło powitaliśmy nasze rowerki. Za-
brawszy je z domu Sonii, pojechaliśmy do
Săpânţy. Tamtejszy Wesoły Cmentarz jest chyba
najbardziej znanym miejscem w Maramorosz. To
jedyne znane mi miejsce, gdzie do śmierci pod-
chodzi się z takim humorem. Każdy nagrobek
ozdobiony jest jednym lub dwoma malunkami
zmarłej osoby. Zazwyczaj uwiecznieni są w sytu-
acjach przedstawiających zawód lub styl życia
danej osoby, rzadziej — w momencie śmierci.
Każda deska ma też wypisany wiersz, który —
jak nam powiedziano — zazwyczaj jest anegdotą
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na temat leżącej tam osoby. Nigdy wcześniej nie
żałowałem tak bardzo, że nie znam rumuńskiego.
Piękno tego cmentarza i drewnianych kościołów,
z których słynie region, jest jedynie kwiatem na
szczycie całego piękna. Drewniane domy ze zdo-
bionymi bramami, ludowe stroje, hałaśliwe wese-
la, które widzieliśmy, to wszystko składa się na
obraz jedyny w skali Ziemi. Wygląda jakby ludzie
z Maramorosz mieli jakąś szczególną wrażliwość
i poczucie piękna. Jak wszędzie na świecie, re-
gion ten pada ofiarą globalizacji, standardowych
betonowych domów i standardowych ubrań z
Chin. Drewniane domy są sprzedawane i wywo-
żone, często za granicę, gdzie bez oryginalnego
kontekstu tracą wiele ze swej wartości. Pomimo
tego, Maramorosz nadal wyraźnie pokazuje swą
wyjątkowość i piękno.

W poszukiwaniu noclegu użyliśmy naszej
ostatniej techniki: pytania o miejsce pod namiot.
Tym razem wkroczyliśmy na posiadłość pana w
średnim wieku, który gościł już swojego kuzyna z
dwójką dzieci. Alternatywa między namiotem a
stogiem siana spotkała się z szybkim wyborem
tego drugiego. W tym czasie kolacja była już go-
towa, a pierwsza kolejka pálinki — wypita. Nasz
gospodarz spędził 7 lat w Hiszpanii, więc byłem
zadowolony z możliwości odświeżenia tego języ-
ka i swobodnej rozmowy. Cały dom był owocem
jego ciężkiej pracy i twardej waluty przywożonej
z zagranicy. Wraz z ostatnim kryzysem stracił on
pracę, ale zyskał prawo do zasiłku w Hiszpanii,
który w Rumunii pozwala mu swobodnie żyć,
przynajmniej na razie.

Droga na zachód Maramorosz wiodła przez
malownicze wioski. W cieniu drzew odpoczywa-
liśmy od skwaru i cieszyliśmy się świeżymi owo-
cami, zarówno zerwanymi nad głową, jak i
zakupionymi na bazarowych stoiskach. Skwar
dnia równoważyły chłodne noce. To, jak i brak
komarów, są wyraźnymi oznakami wysokości, na
którą dotarliśmy.

Maramorosz jest bardzo znany wśród Pola-
ków. Każdego dnia spotykaliśmy kogoś mówią-
cego po naszemu, a raz nawet natknęliśmy się na
furgonetkę z polską flagą. Podróżowały nim dwie
pary z dwójką dzieci. Pokazali nam miejsce na
kemping i wspólnie spędziliśmy tam wieczór. To
nie była ich pierwsza wizyta w tej okolicy, a pod-

czas całego dwutygodniowego pobytu nie za-
mierzali opuszczać regionu. Nie wydało mi się to
dziwne. Maramorosz jest niezwykłym i fascynu-
jącym miejscem.

Wzdłuż Karpat

Sie 28, 2011 (day 102)

Uwielbiam w górach to, że przechodząc z do-
liny do doliny, można napotkać na tak odmienny
krajobraz kulturowy, jakby ludzie z obu stron
przełęczy nigdy się wcześniej nie spotkali. Jest to
zjawisko coraz rzadziej spotykane w naszym
zglobalizowanym świecie, ale nadal prawdziwe
tutaj, w Karpatach. Z Maramorosz wspięliśmy się
na przełęcz Prislop i zjechaliśmy do Bukowiny.

Mimo że architektura opiera się tu też na
drewnie, bardziej wyraziste są geometryczne
wzory i kolory. Nie ma już rzeźbionych bram, a
budynki zazwyczaj są pomalowane. W rolnictwie
nadal dominują łąki i siano, ale znacznie więcej
tu krów, które w Maramorosz jakby nie istniały.

Ledwo otarliśmy się o zachodni skraj Buko-
winy i chętnie odwiedzę tą okolicę w przyszłości,
może razem z Mołdową. Tym razem jednak
skręciliśmy na południe, w stronę Vatra Dornei,
wzdłuż głównego pasma Karpat. Podążywszy
wzdłuż Bystrzycy aż do ogromnej zapory w Bi-
caz, zawróciliśmy z kolei na zachód, i wkroczyli-
śmy do Transylwanii poprzez widokową trasę
wiodącą obok Lacu Roşu. Ta droga ma dwie,
bardzo różne od siebie części. Najpierw indu-
strialne okolice na dole, gdzie wzmożony ruch
ciężarówek, wraz z towarzyszącą drodze koleją,
przebiega obok licznych cementowni. Potem
część widokową, gdzie droga wraz ze strumie-
niem przełamuje się pomiędzy niezwykle wyso-
kimi, skalnymi ścianami. One, wraz z samym
jeziorem Roşu, stanowią atrakcję turystyczną, do
której podążają liczne autokary.

Pytanie o miejsce pod namiot okazało się tak
skuteczną taktyką, że robimy to każdego wieczo-
ru. Jednej nocy rozbiliśmy się na budowie, gdzie
stawiano nowy dom, by kolejnej trafić do pięk-
nego, pełnego kwiatów ogrodu samotnej pani,
która z chęcią nauczyła nas kolejnych rumuń-
skich słów i nakarmiła gotowaną kukurydzą.
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Nasza znajomość rumuńskiego jest ograni-
czona do garści słów i jednego zdania: Czy mo-
żemy rozbić tu namiot? To zdaje się otwierać
każde drzwi; jeszcze nie zdarzyło się, byśmy nie
zostali przyjęci.

Pośród naszych gospodarzy trafił się samotny,
starszy pan, którego dojrzeliśmy siedzącego
przed domem wraz z małym kotkiem. Po rozbi-
ciu obozowiska zorientowaliśmy się, że kot zde-
cydował zostać z nami. Nie było sposobu by
przekonać go do pójścia do domu, w ślad za pa-
nem. Kociak przeniósł się pod namiot i nie mógł
znieść, że zamknęliśmy mu drzwi. Głośne miau-
czenie brzmiało jasno: Wpuśćcie mnie! W końcu
kot poddał się i wlazł na dach sypialni. Więk-
szość nocy spędził pomiędzy obiema powłokami
namiotu. To jest miejsce, gdzie w nocy konden-
suje się cała para wodna. Rano kot był zmarznię-
ty, mokry i zły. Zapomniał jednakże o tym dość
szybko, gdy wpuściliśmy go w końcu do środka i
pozwoliliśmy eksplorować śpiwory. Towarzyszył
nam potem przez całe śniadanie i pakowanie, ku
zaskoczeniu gospodarza, który spodziewał się, że
pupil wróci na noc do domu. Cóż, koty nie są lo-
jalne — powinien to wiedzieć.

Przy wjeździe do Transylwanii zaskoczyła nas
zmiana języka. Wiedzieliśmy o węgierskiej
mniejszości w Rumunii, ale wydaje się, że tutaj
wszyscy mówią po węgiersku. Większość ludzi
zna rumuński, ale zawsze lepiej rozmawiać z go-
spodarzami w ich ojczystej mowie. Rodzina z Jo-
seni, w której ogrodzie się rozbiliśmy,
powiedziała nam kilka podstawowych słów. Nie-
stety, jest to język tak odmienny od wszystkiego
innego w Europie, że wyrazy te momentalnie
wyparowują z naszej pamięci. Jeśli ktoś zna do-
brą technikę zapamiętywania dziwnych dźwię-
ków, chętnie ją poznam przed przyjazdem do
Turcji.

Wielu naszych gospodarzy proponowało noc-
leg w domu, ale grzecznie odmawialiśmy, wyja-
śniając, że nie chcemy sprawiać kłopotu i wolimy
nocować w namiocie. Trwało to do Secuieni,
gdzie zapytaliśmy o miejsce kempingowe, nie uj-
rzawszy wcześniej podwórza, ukrytego za wyso-
kim płotem. Gdy gospodarz otworzył bramę,
okazało się, że miejsca na namiot nie ma. Zapro-
szono nas do domu i zaprezentowano... ogromne

łóżko ze świeżą pościelą. Spędziwszy tą noc jak
królowie, zostaliśmy poczęstowani śniadaniem i
wyśmienitą kawą. Wydaje się, że tutejsza gościn-
ność nie zna granic.

W górę i znowu w dół

Wrz 3, 2011 (day 108)

Nasza droga z Transylwanii prowadziła przez
ostatni łańcuch górski w Rumunii — Góry Fo-
garskie. Te strome, skaliste dwutysięczniki są
znane wędrowcom, jak i rowerzystom, których
niczym magnes przyciąga sławna Szosa Transfo-
garska. Od samego początku mój plan podróży
uwzględniał przejazd przez Transfăgărășan.

Spędziwszy pół dnia w Sighisoarze, która
okazała się ładnym ale bardzo turystycznym
miejscem, pojechaliśmy na południe. Wybierając
drugorzędne drogi, przekonaliśmy się, że praw-
dopodobieństwo znalezienia na nich asfaltu wy-
nosi około 50%. Dowiedzieliśmy się również, że
nasza mapa, nie podająca dla tych tras kilome-
trażu, dodatkowo upraszcza ich kształt. Faktycz-
nie teren okazał się dużo bardziej pofałdowany, a
dystans sporo większy, niż szacowaliśmy. Osta-
tecznie do stóp Gór Fogarskich dotarliśmy do-
brze po północy.

Tak późne pójście spać oznaczało też późny
start. Po uporaniu się z usterką bagażnika, który
nie wytrzymał nocnej jazdy po wybojach, wyje-
chaliśmy o 15. Idealnie, by dotrzeć do szczytu tuż
po zachodzie słońca.

Szosa Transfogarska, patrząc od północy, to
1500m podjazdu na dystansie około 28km, a jej
szczyt znajduje się tuż przed tunelem, przecina-
jącym góry pod przełęczą. Dolna połowa drogi,
osłonięta przez drzewa, nie oferuje widoków.
Gdy zaś wyjedzie się ponad linię lasu, można
cieszyć oko piękną scenerią doliny i panoramą
leżących poniżej równin.

Późna sierpniowa noc na 2000m była dość
chłodna, ale warta zatrzymania się tam i poczu-
cia pierwszych, porannych promieni słońca, po-
woli ogrzewających tą skalistą okolicę. Po
szybkim, odświeżającym zjeździe, dotarliśmy do
potężnego sztucznego jeziora po południowej



373

stronie gór. Jazda wzdłuż jego brzegu oznaczała,
że droga przez pewien czas będzie płaska. W
istocie napotkaliśmy na pagórki, których poko-
nanie, po wyczerpującym poprzednim dniu, za-
jęło nam sporo czasu.

W pierwszej osadzie poniżej zapory, w jed-
nym z pierwszych barów, spotkaliśmy piątkę ro-
werzystów z Polski, na dodatek z naszego
Wrocławia. Podróżowali po Rumunii, a jedna z
dziewczyn jechała na miejskim rowerze (zwa-
nym City Shopper dla jasności), na którym po-
konała Transfogarską. Robi wrażenie! Razem
spędziliśmy wieczór i kolejny dzień, zwiedzając
Curtea de Argeş i jej piękne cerkwie. Miłe to było
spotkanie, ale nasze dalsze drogi prowadziły w
różne strony, więc trzeba było się żegnać.

Płaska Wołoszczyzna nie miała nam więcej
nic do zaoferowania. Zdecydowaliśmy popędzić
w stronę naturalnej granicy z Bułgarią, biegnącej
wzdłuż Dunaju. Z jednym przystankiem na noc-
leg — znowu w czyimś ogrodzie — dotarliśmy
do Turnu Magurele, podnosząc przy okazji re-
kord dziennego dystansu do 164km. Po tej stro-
nie gór drugorzędne drogi wyglądały lepiej, ale
nadal musieliśmy pokonać trochę kilometrów po
szutrze. To nadal lepiej niż jazda ekspresówkami.
Niestety, drogi w Rumunii nie są przyjemne dla
rowerzystów. Poza niską jakością nawierzchni,
denerwuje tutejsza kultura jazdy. Rumuni lubią
pędzić bez względu na dziury i szerokość drogi, z
lubością używając klaksonów i często wyprze-
dzając bez zachowania bezpiecznego dystansu.
Spośród odwiedzonych dotychczas krajów, Ru-
munia wypada najgorzej pod względem bezpie-
czeństwa ruchu, jednocześnie urzekając
największą gościnnością.

Jak odkryliśmy, graniczne miasto Turnu Ma-
gurele nie posiada niemal żadnej infrastruktury
turystycznej. Jedyny hotel oferował dwuosobowe
pokoje za 240 RON, a przybywszy na miejsce
około północy, nie mieliśmy szans na znalezienie
gospodarza ani bezpiecznego miejsca na dziko.
Koniec końców, spędziliśmy noc na zielonym
skwerku, śpiąc na zmianę. Po porannej kawie
skierowaliśmy się do przystani promowej.

Jeśli ktokolwiek zamierza przekraczać Dunaj
w tym miejscu, niech nie zapomni przynieść go-

tówki. Bilet na prom wyniósł 5 EUR za nas obo-
je, zaś po bułgarskiej stronie zażądano od nas po
0,50 EUR "opłaty terminalowej". Dlaczego ceny
opiewają w Euro, gdy żaden z krajów nie używa
tej waluty, nie mam pojęcia. Na szczęście można
zapłacić w innym pieniądzu, co uczyniliśmy po
stronie bułgarskiej, wydając ostatnie rumuńskie
leje. Oczywiście po obu stronach nie można za-
płacić kartą, ani nie ma bankomatu. Zastana-
wiam się, co by się stało, gdybyśmy przybyli na
bułgarski brzeg bez gotówki.

Bułgaria powitała nas równiutkim asfaltem i
znikomym ruchem. Zmęczeni dystansem po-
przedniego dnia i brakiem dobrego snu, podąży-
liśmy ku pierwszemu ośrodkowi turystycznemu,
wynajęliśmy najtańszy pokój i padliśmy na łóż-
ko, kończąc dzień zaraz po południu.

Na wybrzeże

Wrz 9, 2011 (day 114)

Bułgaria przywitała nas słoneczną pogodą,
gładkim asfaltem i ogólnie zrelaksowaną atmos-
ferą. Po ostrych rumuńskich kontrastach pomię-
dzy bogactwem a biedą, gustowną sztuką ludową
a plastikowym kiczem, gościnnymi gospodarza-
mi a głupimi kierowcami, klimat panujący u po-
łudniowych sąsiadów mógł wydawać się
nudnym. W istocie, Bułgaria wygląda raczej na
miejsce do ochłonięcia i relaksu, niż do do-
świadczania intensywnych emocji. Rzadko za-
ludniona, oferująca przewidywalną, słoneczną
pogodę, została wybrana przez wielu zachodnich
europejczyków – głównie Brytyjczyków – na
miejsce do spędzenia emerytury, w większej wy-
godzie i za mniejsze pieniądze, niż w ojczystych
stronach.

Muszę przyznać, że pognaliśmy przez ten
kraj. Odpocząwszy po Rumunii, przedostaliśmy
się do centrum Bułgarii, przekroczyliśmy Starą
Planinę, i skierowaliśmy się wprost ku Morzu
Czarnemu. Dotarcie na wybrzeże zajęło zaledwie
cztery dni, wliczając dwa znaczne dystanse —
125 i 150km.

Szczerze mówiąc, żałuję, że nie spędziliśmy tu
więcej czasu. Bułgaria oferuje całkiem ciekawe
miejsca w głębi lądu, jednakże większość z nich
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ulokowana jest przy zachodniej granicy, z dala
od naszej trasy. Mam nadzieję, że odwiedzę je
następnym razem, zapewne zaglądając też do
Macedonii. Pod względem czasowym po prostu
nie mogliśmy tam pojechać. Kasia musi wracać
do domu przed końcem września, a Stambuł wy-
daje się dobrym miejscem by zeń wylecieć. Ja
chciałbym przejechać Turcję, zanim jesienne
chłody dadzą się we znaki, i zanim dzień stanie
się naprawdę krótki. Również data ważności wi-
zy do Syrii może stać się niedługo ważnym tema-
tem.

Bułgarzy to Słowianie, przynajmniej pod
względem językowym. To znaczy, że mogliśmy
trochę zrozumieć, a mówienie po polsku przyno-
siło pozytywne efekty. Mimo że nie spaliśmy w
niczyim ogrodzie, kontakty z miejscowymi były
bardzo pozytywne. Życie zdaje się tu toczyć wol-
niejszym tempem (poza głównymi drogami) i
każdy rozumie potrzebę wypoczynku, co jest
wspólną cechą południowoeuropejskich nacji.
Oczywiście kawa jest bardzo rozpowszechniona,
tania i zazwyczaj dobra, co mnie wydatnie
uszczęśliwia.

Pod względem wizualnym Bułgaria nie ofero-
wała cudów. Zazwyczaj jechaliśmy przez pagórki,
ozdobione z rzadka wioskami, łudząco podobny-
mi do siebie. Ich czerwone dachówki były zmia-
ną na dobre po morzu eternitu i innego taniego
dziadostwa w Rumunii, na Ukrainie, a także w
Polsce. Jedyny łańcuch górski, Stara Planina, też
nie pokazał nic oszałamiającego — przynajmniej
w okolicy przełęczy Vratnik, gdzie go przekra-
czaliśmy.

Niewyjaśnioną tajemnicą tego kraju jest wo-
da. Podczas gdy rzeki stały w bezruchu lub eks-
ponowały swoje suche dno, a trawa została już
spalona słońcem na żółtą słomę, Bułgaria cieszy
się licznymi źródłami. Każdego dnia napotykali-
śmy na kilka miejsc, gdzie świeżutka woda ciur-
ka z rury lub kamiennego murka. Kiedy
powierzchnia ziemi jest sucha jak pieprz i pro-
wokuje myśli o burzy ogniowej na skutek nie-
uważnego gotowania obiadu, pod ziemią kryje
się jakiś niewyczerpany rezerwuar wody pitnej.

Przez tą krainę dojechaliśmy do Morza Czar-
nego, czwartego na mojej drodze. Tam, w Bur-

gas, spotkaliśmy Iwo, kolejnego członka forum
podróżników rowerowych. Właśnie wrócił z
Turcji i czekał tam na nas przez cały dzień. Spę-
dziliśmy wieczór i noc na miejskiej plaży, śpiąc
na piasku i dzieląc się poradami na temat krajów,
przez które przyjdzie nam jechać. Wymieniwszy
się mapami, pojechaliśmy w przeciwnych kie-
runkach. Iwo na północ, by przez Rumunię i
Ukrainę dotrzeć do Polski, a my do Sozopola,
plażowego kurortu na południowym wybrzeżu
zatoki Burgas.

To była moja pierwsza wizyta nad Morzem
Czarnym i muszę przyznać, że ktoś zażartował
sobie tą nazwą. W życiu nie widziałem tak kry-
stalicznej morskiej wody. Nic dziwnego, że przez
dekady Bułgaria była najpopularniejszym celem
wyjazdów obywateli wschodniego bloku. Nie
tylko czysta, ale i gorąca, morska woda była
wspaniałym miejscem by odpocząć po ciężkim
pedałowaniu. Wrześniowe słońce, zrównoważo-
ne chłodzącym efektem morza, już nie zdawało
się palić. Chyba przemyślę ponownie moją trasę
w Turcji, by choć na moment zawitać na północ-
nym brzegu.

Opuszczając Stary Kontynent

Wrz 20, 2011 (day 125)

Po krótkiej wizycie nad Morzem Czarnym,
skierowaliśmy się w stronę najbardziej wysunię-
tego na wschód przejścia granicznego w Malko
Tarnovo. To oznaczało konieczność przekrocze-
nia Strandży, pagórkowatego i rzadko zaludnio-
nego regionu południowo-wschodniej Bułgarii.
Droga wiodła przez lasy, co zapewniało miłą
osłonę przed słońcem. Przydrożne źródełka dały
zaś szansę uzupełnienia braków wody i wzięcia
kąpieli po nocy spędzonej na plaży w Carewie.

Pozostawiwszy za sobą główne atrakcje Buł-
garii, pragnęliśmy jak najszybciej zobaczyć co
kryje się po drugiej stronie granicy. Ta niecier-
pliwość sprawiła, że w naszych oczach okoliczne
pagórki zdawały się nie mieć końca. Dość zmę-
czeni, głupio żartując o mieszkańcach obu stron
granicy, w końcu dotarliśmy do posterunku ulo-
kowanego w środku ogromnego lasu. Dobiegał
już wieczór, co oznaczało zbliżającą się koniecz-
ność znalezienia noclegu.
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Po wąskiej i dość zapuszczonej drodze po
bułgarskiej stronie, byliśmy w szoku na widok
tureckiej części. Nie tylko była pokryta nowiut-
kim, gładkim asfaltem, ale oferowała też pobocze
o szerokości normalnego pasa ruchu. To ozna-
cza, że dwójka rowerzystów może tam jechać
obok siebie, nie przeszkadzając jednocześnie kie-
rowcom. W tak idealnych warunkach szybko
opuściliśmy las i wkroczyliśmy na step, który do-
minuje w tureckiej części Tracji.

Po tej stronie granicy teren wydawał się rów-
nie pusty, co po stronie bułgarskiej, dzięki czemu
zdecydowaliśmy się na nocleg pod gołym nie-
bem. Tej nocy cieszyliśmy oczy wyjątkową sce-
nerią. Ulokowani tuż pod szczytem pagóra, w
świetle pełni księżyca, mogliśmy oglądać pano-
ramę rozległej, pustej przestrzeni tych okolic. W
srebrnej poświacie, bez ani jednej chmurki na
niebie, jedynie przejeżdżające niekiedy samo-
chody przypominały, że jesteśmy na Ziemi, a nie
jakiejś pustej, odległej planecie.

Od następnego ranka zaczęliśmy spotykać
Turków i odwiedzać zamieszkane przez nich
miejscowości, które stawały się coraz większe i
pojawiały się coraz częściej, w miarę jak zbliżali-
śmy się do Bosforu. Przystając w miastach, sma-
kowaliśmy pysznych kebabów i pozbawionych
czekolady słodyczy, tak innych od jedzenia, które
towarzyszyło nam dotychczas. Najgorętszą porę
dnia spędzaliśmy w parkach, pijąc herbatę z tu-
bylcami. Pozwoliło nam to przyswoić garść tu-
reckich słów i upewnić się, że angielski nie
przyda nam się za bardzo w tym kraju. Nawet
wśród młodych, znajomość języków obcych jest
zaskakująco słaba i mocno kontrastuje z wyso-
kim poziomem rozwoju tego kraju. Infrastruktu-
ra wygląda tu lepiej niż w wielu wschodnich
rejonach Unii Europejskiej, a ceny są dość wyso-
kie — najwyższe, od kiedy opuściłem Finlandię.
Ten paradoks został doskonale zilustrowany
podczas jednej z naszych niezliczonych wizyt na
stacjach benzynowych. Pracujący tam sprzedaw-
ca zaoferował nam herbatę i bardzo chciał na-
wiązać konwersację, co utrudniała mu
znajomość zaledwie kilku angielskich słów. Nie-
zrażony barierą językową, zaprosił mnie za kon-
tuar, gdzie wpisał swoje pytania do Google
Translate, oczekując ode mnie odpowiedzi w ten
sam sposób.

Szukając płaskich terenów, dla odmiany po
ostatnich górach i pagórkach, wybraliśmy drogę
nad brzegiem Morza Marmara. Mimo że nie-
opodal biegła równoległa autostrada, ruch
zwiększał się z każdym kilometrem na wschód,
osiągając w końcu trudne do zniesienia natęże-
nie. Definitywnie odradzam wszystkim jazdę tą
trasą, gdyż zdarzają się na niej miejsca, gdzie nie
ma innej możliwości poza wmieszaniem się w
stado pędzących aut. Długie fragmenty nie tylko
nie posiadają pobocza, ale dodatkowo ogrodzone
są stalową barierką, biegnącą tuż za prawą skraj-
nią jezdni. Silny boczny wiatr i pędzące, nieraz
przeładowane ciężarówki, robią z jazdy loterię
opartą o szczęście lub jego brak. Pomimo tego,
poza okropnym dwudziestokilometrowym od-
cinkiem, zaczynającym się tam, gdzie droga do-
ciera do wybrzeża, warunki były całkiem
wygodne. Długie odcinki szosy pozostawały w
remoncie, co dawało możliwość samotnej jazdy
po nowiutkim asfalcie zamkniętego pasa. Raz
znaleźliśmy tak stację benzynową, z powodu ro-
bót drogowych odciętą od źródła klientów, a
oferującą świeży, zielony trawnik. Obsługa na-
tychmiast zgodziła się na naszą prośbę o miejsce
pod namiot, ciesząc się, że coś w końcu wyda-
rzyło się w ich pozbawionym życia interesie. Le-
dwo rozbiwszy namiot, zostaliśmy zaproszeni na
ogromną kolację i trudną rozmowę po rosyjsku z
jedynym pracownikiem, który zdołał opanować
języki obce.

Nasz cel w tych dniach był jasny: Stambuł —
ogromne miasto, rozpięte na dwóch kontynen-
tach, skrzyżowanie dróg świata. Chcieliśmy wje-
chać do centrum tego 15-milionowego
monstrum, a okazało się to trudnym zadaniem.
Ruch zagęszczał się z każdym przejechanym
przedmieściem, by w końcu zamrzeć w gigan-
tycznym korku, gdy na horyzoncie pojawiły się
potężne roboty drogowe. Na szczęście rower, na-
wet obładowany sakwami, jest znacznie mniejszy
od samochodu, dzięki czemu przedostaliśmy się
poprzez labirynt utworzony przez większe po-
jazdy. Oczekiwaliśmy, że do centrum dotrzemy
na 8 wieczorem, ale ostatecznie udało nam się
dojechać na zabytkowy Sultanahmet trzy godzi-
ny później. Wciąż dość wcześnie, by załadować
się na prom zmierzający na azjatycki brzeg.

Tam już pojechaliśmy prosto do dzielnicy
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Bostancı, do domu Kerema, który czekał na nas
cierpliwie do późnej nocy. Nawiązałem z nim
kontakt kilka dni wcześniej, za pośrednictwem
Warm Showers, otrzymując natychmiastową po-
zytywną odpowiedź. Oczarowani jego gościnno-
ścią i niesamowitym zaufaniem do
nieznajomych, użyliśmy jego domu jako bazy do
eksploracji miasta i załatwiania ważnych spraw w
nadchodzących dniach.

Stambuł jest miastem, które nikogo nie pozo-
stawi niewzruszonym. Jego gigantyczne rozmia-
ry, położenie geograficzne, multikulturalizm,
ogromny ruch na morzu, czy dynamizm nowo
powstających budowli — przynajmniej jedna z
tych cech wywrze na każdym niezapomniane
wrażenie. Niestety, wielu ludzi już o tym wie. Po-
przednim razem odwiedziłem to miasto zimą i
nie spodziewałem się tłumów, na jakie natrafili-
śmy w zabytkowej dzielnicy. Roje turystów, do-
wożone i wywożone niezliczonymi autokarami,
zapełniają szczelnie wszystkie ulice starego mia-
sta i wnętrza popularnych obiektów, takich jak
Haga Sofia czy Błękitny Meczet. Na szczęście,
Stambuł oferuje znacznie więcej, i udało nam się
znaleźć ciekawe miejsca, do których niemal ża-
den turysta nie zdołał dotrzeć.

W miejscach jak to, marzę czasami, jakby to
było przenieść się wstecz o kilka wieków. Jak
Stambuł, czy Konstantynopol, wyglądał, kiedy
każdy gość musiał przybyć tu o własnych siłach
lub przynajmniej konno? Dzięki położeniu na je-
dynym rozsądnym lądowym szlaku pomiędzy
Europą a Bliskim Wschodem i Azją, Stambuł
znany jest jako skrzyżowanie dróg świata. Teraz,
gdy ropa uczyniła podróże tanimi i łatwymi,
stracił sporo ze swej prominentnej pozycji. Cią-
gle jednak funkcjonuje jako most pomiędzy
dwoma światami, zarówno geograficznymi, jak i
kulturowymi.

Tutaj wkraczam na ziemie islamu — to mo-
ment, którego wyczekiwałem od samego począt-
ku podróży. Moje dotychczasowe doświadczenia
z muzułmanami są bardzo pozytywne i zawsze
chciałem zbadać Bliski Wschód szerzej, niż tylko
Iran, w którym mieszkałem przez kilka miesięcy.
Mimo ciągłych obaw o sytuację w Syrii, oczekuję
bardzo miło spędzonego czasu, aż do wschod-
nich granic Sudanu, gdzie otoczenie religijne i

kulturowe ponownie ulegnie drastycznej zmia-
nie.

Tutaj też wracam do samotnej podróży. Kasia
właśnie poleciała do domu, co skłania mnie do
poszukiwania innych rowerzystów podążających
w tym samym kierunku. Ponownie zapraszam
wszystkich chętnych do dołączenia do wyprawy.
W tym celu polecam lekturę planowanego ter-
minarza jazdy.

Naprawy i przegrupowania

Wrz 27, 2011 (day 132)

Tydzień spędzony w domu Kerema, to chyba
najlepsze doświadczenie gościnności podczas tej
wyprawy. Kerem zaprosił nie tylko nas, ale jesz-
cze czworo innych rowerzystów: Sarę i Bryana z
USA, oraz dwóch Szwajcarów — Tristana i Nan-
sa. Całkiem możliwe, że było to największe do-
tychczas spotkanie WarmShowers.

Wykorzystując swój wolny czas, Kerem poka-
zał nam lokalne specjały, a także relaksował się
wraz z nami przy piwie i ogromnym zestawie
puzzli, zajmującym największy stół w domu. W
weekend poznaliśmy też jego przyjaciół, wspól-
nie udając się na piknik, podobnie jak robią to
tysiące mieszkańców Stambułu, które gęsto oku-
pują kilometry nadmorskich promenad.

W rowerze naprawiłem kilka rzeczy. Siodełko
już dawno domagało się wymiany, podobnie jak
wkład suportu, który złapał luzy po niezliczo-
nych dniach deszczu i wielu podjazdach. Dystans
wydaje się niewielki jak na Deore LX, ale suport
pochodził z pudełka używanych części we wro-
cławskim sklepie, przez co jego wiek i przebieg
zawsze były dla mnie tajemnicą. Zamiennik jest,
niestety, dużo niższej klasy, i spodziewam się, że
nie dotrwa do końca wyprawy. Co gorsza, poja-
wiły się też ślady zużycia na przedniej piaście, co
dla części klasy Deore XT jest słabym rezultatem
po 7000km. Prawdopodobnie do uszkodzeń
przyczyniły się moje odporne na przebicia opo-
ny. Nie zdejmując przedniego koła przez tysiące
kilometrów, sprawiłem, że konusy łożysk były
obciążone cały czas w jednym miejscu. Aby
otworzyć piastę, potrzebowałem niestandardo-
wego rozmiaru klucza — 17mm. Po przeszuka-
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niu wszystkich napotkanych sklepów rowero-
wych i narzędziowych, znalazłem wysokiej klasy
narzędzie za cenę 10EUR, podczas gdy czteroro-
zmiarowy klucz 13-16mm kosztował ułamek tej
ceny. Założyłem też nowy licznik, kupiony w
bułgarskim LIDLu. Poprzedni, wyposażony w
znacznie mniej funkcji, a kosztujący dwukrotnie
więcej VDO A4, sprawiał problemy od kiedy
wpuścił do środka wodę gdzieś w Polsce. Przestał
działać jeden przycisk, więc rozebrałem go i wy-
czyściłem, tylko po to by po paru dniach zepsuł
się drugi. Każdy ranek zaczynałem od kilkumi-
nutowej sesji klikania w ledwo działające przyci-
ski, by wyzerować licznik kilometrów. Po
miesiącu miałem już dość i przy kolejnej poran-
nej walce po prostu cisnąłem złomem w ziemię.

Aby uściślić rachunki, zdjąłem dokładną mia-
rę z koła. Okazała się znacznie mniejsza, niż ta
dotychczas wprowadzona do licznika. Cofnęło
mnie to o 200km. Szkoda, że nie świętowałem
osiągnięcia 7000km, bo gdybym to zrobił, mógł-
bym ten moment uczcić dwukrotnie. Po popraw-
kach, osiągnąłem ten dystans w dniu, gdy
wyjechaliśmy ze Stambułu.

Piszę w liczbie mnogiej, bo nie wyruszyłem
sam. Obaj Szwajcarzy jadą w tą samą stronę. Tri-
stan jest w połowie swojej dwumiesięcznej wy-
prawy rowerowej z Genewy do Teheranu, a Nans
właśnie dołączył do niego na dwa tygodnie.
Ogromny dystans i ograniczony czas zmuszają
ich do pośpiechu i – ostatecznie – użycia autobu-
su lub pociągu, co oznacza, że nasze drogi nieba-
wem się rozejdą.

W końcu opuściliśmy tłoczne i hałaśliwe, ale
nadal piękne miasto Stambuł. Tego samego dnia,
gdy pożegnaliśmy Morze Marmara, zawitaliśmy
na wybrzeżu Morza Czarnego. Boczna droga,
polecona przez Kerema, była wyjątkowo pagór-
kowata i brakowało na niej asfaltu, ale szybko
wyprowadziła nas ze zgiełku metropolii. W mia-
rę jazdy na wybrzeże, zmianom ulegała też pogo-
da. Pojawiły się chmury, by potem zagęścić się i
zaowocować pierwszymi kroplami deszczu, któ-
rego nie doświadczyłem od północnej Rumunii.
Jak się później dowiedzieliśmy, w Stambule tego
dnia doszło do lokalnych podtopień, spowodo-
wanych ulewą. Krajobraz też uległ zmianie, dając
miejsce zieleni i bujnej roślinności. Pojawiły się

świeże, miękkie i słodkie figi, które — po poczę-
stunku od przyjaznych mieszkańców mijanej
wioski — włączyliśmy jako stały element co-
dziennej diety.

Następny dzień okazał się dość nieszczęśliwy.
Pędząc ze stromego i krętego zjazdu, natrafiłem
na moich towarzyszy obmywających rany na po-
boczu drogi. Chłopcy jechali za blisko siebie i
gdy jeden stracił równowagę na śliskiej drodze,
zderzyli się ze sobą. Na szczęście nic poważnego
im się nie stało, ale oględziny rowerów nie dały
już tak pozytywnego wyniku. Obie torby na kie-
rownicach w jakiś sposób uderzyły w ziemię.
Jedna się rozdarła, w drugiej natomiast rozsypał
się obiektyw od aparatu. Ręczne składanie nie
powiodło się i warsztat fotograficzny Nansa uległ
poważnemu uszczupleniu już w drugim dniu
wyprawy.

Naprzemienne podjazdy i zjazdy to główny
element krajobrazu północnego wybrzeża Turcji,
gdzie płaskie fragmenty zdarzają się bardzo
rzadko. Droga bez litości przecina ten teren,
zmuszając nas do przeskakiwania z jednej doliny
do drugiej. Kierowców najwyraźniej zaskakiwał
widok rowerzystów. Do tego stopnia, że pewien
miły Turek zatrzymał mnie, po czym wręczył
nadziewaną paprykę i kiść winogron. Przemo-
czony od potu, musiałem chyba wyglądać bardzo
biednie.

Na stacji benzynowej napompowaliśmy koła.
Po kilku kilometrach zacząłem wyczuwać, że
tylne koło pracuje nierówno. Okazało się, że na
oponie pojawiła się wielka gula. Moja Schwalbe
Marathon Supreme, którą tak ceniłem za odpor-
ność na przebicia, właśnie się poddała. Przeje-
chawszy niecałe 10.000km, rozpruła się
wewnątrz, wzdłuż krawędzi taśmy zabezpiecza-
jącej. To dość słaby wynik, jak na produkt mają-
cy w nazwie "maraton". Oczekiwałem, że
zmienię gumy na końcu asfaltu, gdzieś w Suda-
nie lub Egipcie. Tymczasem moje zapasowe Ma-
rathon Extreme muszą wykazać się ekstremalną
żywotnością. W przeciwnym razie trzeba będzie
zorganizować opony gdzieś w Afryce, co może
być ciekawą przygodą.

Kiedy sprawy sprzętowe osiągnęły jakąś rów-
nowagę, czyli skończyły się awarie, mogliśmy już
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w pełni cieszyć się pofalowanym krajobrazem
północnej Turcji. Naprawdę, jeśli ktoś szuka wy-
siłku fizycznego, polecam tą okolicę. Jadąc tędy,
jadaliśmy do pełna trzy razy dziennie, tylko po
to, by za parę godzin poczuć głód. Szwajcarscy
koledzy okazali się świetnymi kucharzami. A że
gotowanie dla trzech to zawsze więcej frajdy niż
dla siebie, wcinaliśmy przepyszne i urozmaicone
posiłki, za którymi szybko zatęsknię.

Pomimo wielkiego wysiłku, Nansowi i Trista-
nowi uciekał czas. Zasugerowałem, by jechali
swoim tempem i nie czekali na mnie. Pożegnali-
śmy się, i szybko zniknęli mi z radaru... tylko po
to, by spotkać ich wieczorem, jadących w prze-
ciwną stronę. W rozciągniętych na nadmorskich
górach miastach Zonguldak i Kilimli dopadła
nas ciemność. Nie było innego wyboru niż hotel
na plaży, gdzie ugotowaliśmy ostatni wspólny
posiłek i byliśmy świadkami tureckiego wesela
świętowanego na podwórzu. Następnego ranka
powiedzieliśmy sobie "do widzenia" po raz drugi
i chłopcy popędzili do odległego o 130km Sa-
franbolu.

W głąb Anatolii

Paź 6, 2011 (day 141)

Od rozstania ze szwajcarskimi kolegami, mój
dzienny dystans zmniejszył się niemal o połowę.
Parcie do przodu w ich towarzystwie było dobrą
zabawą i pozwoliło mi dość znacznie wyprzedzić
wstępny plan czasowy, ale będąc samemu mia-
łem znów szansę kontemplować przyrodę, czy
skorzystać z zaproszenia na herbatę.

Safranbolu, które rzeczywiście może poszczy-
cić się piękną architekturą, okazało się kolejną
turystyczną miejscowością, pełną stoisk z pa-
miątkami i drogich restauracji. Na szczęście, nie
znając uprzednio układu miasta, zatrzymałem
się w jego górnej, mniej popularnej części. Wła-
ściwe centrum, odległe o kilka kilometrów, od-
kryłem dopiero następnego ranka. Zatrzymałem
się tam na śniadanie, po czym ruszyłem naprzód,
by zatrzymać się na noc tuż przed pierwszymi
prawdziwymi górami.

Droga z Araç do Kurşunlu jest warta polece-
nia. Mimo że stroma i pokryta najgorszym ro-

dzajem tureckiego asfaltu (smoła posypana
luźnym żwirem), warta jest zachodu. Przecinając
dwa łańcuchy górskie, pośrodku zjeżdża ku sze-
rokiemu zakrętowi rzeki, oferując wspaniałe wi-
doki w poprzek doliny. Ta odległa od reszty
świata okolica wspaniale nadaje się do dzikiego
obozowania. Udało mi się znaleźć miejsce nie-
opodal strumyka, płynącego kaskadą z pobli-
skiego stoku. Była to pierwsza czysta turecka
rzeka. Dotychczas wszystkie cieki wodne byłem
w stanie wywęszyć z odległości kilkuset metrów.
Niestety, Turcja na drodze szybkiego rozwoju nie
zna litości dla środowiska. Wszystkie poprzednie
rzeki toczyły śmierdzący, ciemnoszary płyn, któ-
ry z trudem można było nazwać wodą.

Negatywny wpływ na przyrodę rzuca się w
oczy nie tylko w wodzie, ale i na lądzie. Cały kraj
jest niesłychanie zaśmiecony i praktycznie wszę-
dzie można znaleźć plastikowe torby i butelki.
Najsmutniejszy jest widok miejsc piknikowych,
często pokrytych odpadkami, tak jakby nikomu
nie zależało na wyglądzie tych miejsc przezna-
czonych do wypoczynku.

Na szczęście, oprócz zanieczyszczonych wód
powierzchniowych, w okolicy wiele jest źródełek
i kraników. Woda pitna jest dostępna niemal
wszędzie, mimo że teren wygląda bardzo sucho.

Z gór północy szybko zjechałem na Płasko-
wyż Anatolijski. Tak naprawdę, to daleko mu do
płaskiego, ale i tak znacznie łatwiej pedałować
przezeń, niż nad północnym wybrzeżem.
Wszystko ma jednak wady. Pierwsza, którą po-
czułem, to temperatury. Daleko od morza można
szybko zauważyć, że lato już się skończyło. Dni
są ciepłe, ale już nie gorące. Wraz z zachodem
słońca zaczynają się zaś chłody, a bezchmurne
niebo pozwala ziemi błyskawicznie wypromie-
niować całe zgromadzone za dnia ciepło. Tuż
przed wschodem temperatury spadają w okolice
0°C i w moim cienkim śpiworze muszę zakładać
już sporą warstwę ubrań. Dodatkowo, w okolicy
jesiennej równonocy dni skracają się w zastra-
szającym tempie. Blisko 12 godzin ciemności to
za dużo, by spędzić je tylko śpiąc, a krótki dzień,
po odliczeniu czasu na jedzenie, zakupy i szuka-
nie miejsca pod namiot, ogranicza czas jazdy do
kilku godzin dziennie.
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Mimo że zima goni mnie szybciej, niż bym się
spodziewał, to sezon na warzywa i owoce jest
wręcz wymarzony. Cieszę podniebienie soczysty-
mi i słodkimi melonami, których cena tak spa-
dła, że często dostaję je za darmo. Dużo jest też
pomidorów, znacznie smaczniejszych i kilku-
krotnie tańszych niż te dostępne w Europie. Gdy
dodać do tego niedrogie bakłażany, można
skomponować pełne, smaczne posiłki za jedną
lub dwie liry. Jedyny drogi towar, któremu oprzeć
się nie mogę, to słodycze. Baklawa nadal jest mo-
im faworytem, ale kremy z orzechów laskowych i
ogromny wybór budyni i słodkich ciastek tworzą
przeogromną paletę smaków, którą zdecydowany
jestem zbadać przed opuszczeniem kraju. Oka-
zjonalnie zaglądam też do lokalnych restauracji
za konkretnymi daniami: kebabami, pitami, lah-
madżunem. Turecka kuchnia jest jedną z najlep-
szych, jakie poznałem w życiu. Jedyna rzecz, za
którą tęsknię, to żytni chleb, który prawdopo-
dobnie nie pojawi się już na mojej drodze, po
tym jak opuściłem słowiańskie tereny.

Monotonny krajobraz na wschód od Ankary
zmienia się zaraz po dotarciu do sławnego słone-
go jeziora, zwanego po turecku Tuz Gölü. Na
krańcu tego ogromnego terenu, pokrytego białą,
wilgotną solą, wyłania się kształt potężnej góry.
To Hasan Dağı, jeden z największych wulkanicz-
nych stożków, których niezliczona liczba przebija
anatolijski płaskowyż. Ich dawna aktywność za-
owocowała grubą warstwą popiołów, które z ko-
lei, na skutek długotrwałej erozji, przekształciły
się w pełną cudów natury krainę, zwaną Kapa-
docją. Klify doliny Ilhary, tak jak i stożkowate
skały w okolicy Göreme, nie byłyby jednak tak
interesujące, gdyby nie praca niezliczonych po-
koleń ludzi zamieszkujących te okolice. Miękka
wulkaniczna skała okazała się łatwa w obróbce,
dzięki czemu cała okolica pełna jest jaskiń, jak i
całych podziemnych miast. Większość z nich
znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO, stając się jednocześnie atrakcją tury-
styczną, ale pozostałości dawnych cywilizacji są
obecne niemalże wszędzie. Biwakując na polu,
nieopodal skał, gdzieś pomiędzy Aksaray a Ihla-
rą, natknąłem się na skałę z resztkami chrześci-
jańskiej kapliczki. Najwyraźniej ktoś, wieki temu,
został oczarowany widokiem roztaczającym się z
tego miejsca, podobnie jak stało się to ze mną,
gdy szukałem miejsca na nocleg. Cywilizacje

mogą się rodzić i upadać, podróżnicy mogą
przybywać i odjeżdżać, ale naturalne piękno jest
tutaj wieczne.

Przekraczając dolinę Ihlary, spotkałem rowe-
rzystę. Zajęty był naprawą swojego pojazdu, któ-
ry ucierpiał na wybojach kamienistej drogi.
Marek, wbrew polskiemu imieniu będący Niem-
cem, jest w trakcie swojej rowerowej podróży z
Lipska do Indii. Natychmiast postanowiliśmy je-
chać dalej we dwójkę, przynajmniej do Kayseri,
gdzie Marek skieruje się bardziej na północ, by
odebrać wizę w sławnym irańskim konsulacie w
Trabzon.

Wspólnie odwiedziliśmy podziemne miasto
w Derinkuyu i pojechaliśmy na północ, do cen-
trum Kapadocji. Przyzwyczajeni już do niewiel-
kiej liczby turystów pojawiającej się jesienią,
zostaliśmy zaskoczeni ponownym spotkaniem z
tłumami w Göreme. Wygląda, że to miejsce
przyciąga wielu gości przez cały rok. Aż strach
pomyśleć, co musi się tu dziać latem. Wizyta w
skansenie okazała się być głównie walką o moż-
liwość wepchnięcia się do zatłoczonych kościo-
łów i kompletnie niewarta była wysokiej ceny
biletu. Zamiast tego, lepiej poszwendać się po
okolicznych skałach, gdzie nietrudno natknąć się
na podziemne domy i kościoły, nieraz w dobrym
stanie. Mimo że wydeptane ścieżki, napisy na
ścianach i śmieci nie pozwalają poczuć się od-
krywcą, jest to rejon mniej zatłoczony, darmowy,
a fotografowanie nie jest objęte restrykcjami.

Po tym zetknięciu z masową turystyką z na-
dzieją patrzę na góry leżące za Kayseri. Niestety,
niskie temperatury sprawiają, że moja wizyta na
górze Nemrut staje się coraz mniej prawdopo-
dobna. Miejsce to najlepiej oglądać o wschodzie
słońca, ale gdy na 1000m zaczynają się już przy-
mrozki, nocleg na 2100m z moim letnim ekwi-
punkiem może być nie do zniesienia. Muszę
zrewidować moje plany odnośnie reszty Turcji i
zaplanować moment wjazdu do Syrii, gdyż moja
wiza wygasa w połowie listopada.

Pożegnanie z górami

Paź 15, 2011 (day 150)

Po odpoczynku w Kapadocji nadszedł czas by
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rozstać się z Markiem. Wspólnie dojechaliśmy
do Develi, gdzie on skręcił na północ, a ja uda-
łem się dalej na wschód. Dla obu oznaczało to
kilka dni samotnej jazdy przez góry. Na szczęście
pogoda się zmieniła i nadciągnęły chmury. Przy-
niosły odrobinę wilgoci na ten suchy teren, a do-
datkowo okryły go kołdrą, dzięki której noce nie
były już tak zimne. Bardzo dobrze, szczególnie że
przyszło mi spać na około 1800m.

Może przywykłem już do widoku gór, bo licz-
ne przełęcze i doliny nie robiły na mnie już ta-
kiego wrażenia, jak te na północy. Poza tym
więcej tu samochodów, robót drogowych i linii
energetycznych, które przecinają i niszczą nieje-
den piękny widok.

Dotarcie do Kehramanmaraş zajęło mi cztery
dni. Wjechałem do miasta z zamiarem przeno-
cowania, gdyby okazało się interesujące. Tak na-
prawdę, chodziło bardziej o prysznic, pranie i
przycięcie ogromnej brody, która zarosła moją
twarz. No i oczywiście o spróbowanie sławnych
tamtejszych lodów.

Centrum nie zrobiło na mnie wrażenia, więc
postanowiłem jechać dalej. Na jednym z dużych
skrzyżowań, przez nieuwagę, zająłem niewłaści-
wy pas. Nie chcąc czekać do kolejnej zmiany
świateł, podążyłem złą drogą, by zaraz znaleźć
się na bazarowej ulicy jakiegoś przedmieścia.
Tam zatrzymałem się z zamiarem kupienia pięk-
nych pomidorów, by natychmiast stać się atrak-
cją turystyczną dla tuzina przechodniów. Po
krótkiej rozmowie na standardowe tematy (skąd
jestem, dokąd jadę, jak długo, po co?), jakiś czło-
wiek zaoferował eskortę samochodem do wylo-
tówki. Podążyłem za nim, by w połowie drogi
usłyszeć, że jedziemy na lody. Nie była to propo-
zycja czy pytanie, tylko proste stwierdzenie faktu,
który niebawem miał nastąpić. Sławna turecka
gościnność nadal nie przestaje robić na mnie
wrażenia.

Weszliśmy do dobrze wyglądającej restaura-
cji, w której poczułem się trochę nie na miejscu,
w moich brudnych spodniach i koszulce z intere-
sującymi wzorami wyschniętego potu po tym
gorącym dniu. Ahmed — tak miał na imię —
złożył u kelnera zamówienie i zaraz przed moim
nosem pojawił się talerz pełen łakoci. Baklawa,

fıstık, no i oczywiście kawał sławnych lodów.
Nigdy w życiu nie jadłem loda tak twardego,
lepkiego i słodkiego. Ahmed przedstawił się jako
zawodowy fryzjer, więc pewnie osiągnąłbym dwa
zamierzone cele (lody i strzyżenie), gdybyśmy
nie spieszyli się tak bardzo. On miał zaraz umó-
wione jakieś spotkanie, a mi już zaszło słońce, co
oznaczało bardzo mało czasu na znalezienie
noclegu. Zaraz po ciepłych podziękowaniach i
pożegnaniach, rozbiłem namiot na zżętym polu,
gdzieś na skraju miasta.

Od Kapadocji nie miałem w ustach melona.
Ku mojemu rozczarowaniu, wszystkie nagle i
niespodziewanie zniknęły. Ale ich miejsce zajęły
słodkie, przepyszne winogrona. Pomiędzy Kah-
ramanmaraş a Adıyaman są jedną z najpopular-
niejszych upraw, zaraz po bawełnie. Owoce
sprzedaje się na przydrożnych straganach, po-
dobnie jak rodzynki, które suszone są w słońcu,
na ogromnych płachtach leżących w winnicach.

Krajobraz zdominowany jest tu przez góry na
północy i Jezioro Atatürka na południu. To dru-
gie jest wynikiem budowy ogromnej zapory na
Eufracie i świadczy o tym, że dotarłem do zlewi-
ska Oceanu Indyjskiego. Góry zaś są ostatnimi
na mojej drodze, przed odległą Etiopią. Aby się
stosownie z nimi pożegnać, postanowiłem zdo-
być szczyt Nemrutu i zobaczyć tam zarówno za-
chód, jak i wschód słońca.

Pozostawiwszy większość bagażu na kempin-
gu w Karadut, wspiąłem się na górę. Po tak stro-
mej drodze raczej nie dałbym rady ze wszystkimi
sakwami. Na miejscu znowu spotkałem roje tu-
rystów, przywiezionych licznymi minibusami.
Zjechali na dół zaraz po zachodzie słońca, by
nieoczekiwanie pojawić się ponownie o 4 rano,
ponad dwie godziny przed wschodem. Mimo że
noc nie była szczególnie zimna, tak długie cze-
kanie we mgle mogło niejednego zachęcić do za-
kupu drogiej herbaty w lokalnym barze.
Najwyraźniej piloci tych wycieczek są prawdzi-
wymi profesjonalistami.

Nemrut jest piękny, ale szkoda, że wielkie po-
sągi kommageńskich bóstw i królów leżą w gru-
zach. Jest to prawdopodobnie wynikiem
trzęsienia ziemi, które nastąpiło w XIX wieku.
Przedtem, przez blisko 2000 lat postacie te ob-
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serwowały każdy wschód i zachód słońca. Niezła
manifestacja siły królestwa, które samo prze-
trwało zaledwie kilka dekad.

Po pochmurnym i zatłoczonym wschodzie
słońca, czas było ruszać w dół. Do widzenia, gó-
ry!

Wycieczka na wschód

Paź 23, 2011 (day 158)

Zjeżdżając z Nemrutu mogłem wybrać prostą
drogę i udać się na południe, przez Urfę, do gra-
nicy z Syrią. Taki był mój pierwotny plan. Będąc
jednakże tak blisko kurdyjskiej części Turcji, nie
mogłem oprzeć się pokusie i musiałem ją odwie-
dzić. Zamiast skręcić w prawo w Siverek, poje-
chałem prosto, w kierunku Diyarbakır.

Po przeprawieniu się promem przez Jeziora
Atatürka, napotkałem kompletnie odmienny
krajobraz. Nie ma już gór, a zdawać się może, że
tereny tureckie są oddzielone od kurdyjskich pa-
sem ziemi niczyjej. Kamienne rumowisko jest
tylko z rzadka oznaczone drobnymi łatkami nie-
urodzajnych poletek lub niewielkimi pastwiska-
mi. Zycie tutaj musi być trudne i rzeczywiście —
wioski, w porównaniu z tymi na zachodzie, wy-
glądają conajmniej skromnie. Drogi również
prezentują niższą jakość i większość wygląda jak-
by miały nierówności przewidziane już w projek-
cie. W miastach natomiast, tak jak wszędzie w
Turcji, dominują nowe, lśniące bloki mieszkalne.

Starówka w Diyarbakır otoczona jest olbrzy-
mim i niemal kompletnym murem obronnym,
zbudowanym z ciemnego kamienia. Labirynt
małych uliczek i przejść, wijących się w cha-
otycznej mieszance domów, meczetów i sklepów,
ma wiele uroku. Problem w tym, że gość z Euro-
py nie może tu nawet na chwilę odetchnąć. Roje
dzieciaków ciągle wykrzykują "turysta!" lub bez
końca zadają kilka powtarzających się pytań po
angielsku.

Jeśli chodzi o dzieci, wschodnia Turcja jest
pierwszym treningiem przed Afryką. Kilka razy
byłem celem dla kamyka ciśniętego przez jakie-
goś uczniaka, a raz ledwo uniknąłem oplucia. Te,
które podejdą bliżej, czasem próbują złapać za

kierownicę lub ciągną za paski od sakw. Klepanie
w łeb pomaga, podobnie jak i szarża rowerem w
stronę szczyla rzucającego kamienie. Uciekają w
panice, co czasem wygląda zabawnie, ale nie
zmienia faktu, że dzieciaki są tu dość uciążliwe.
Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów
jest omijanie miast w porze popołudniowej. Bę-
dąc w szkole, odzianymi w mundurki, stworze-
nia te zachowują się w sposób dużo bardziej
cywilizowany.

Od Diyarbakır jechałem wzdłuż Tygrysu, ko-
lejnej wielkiej rzeki mającej swe źródło w turec-
kich górach. Prędko przemknąwszy przez miasto
Batman, które chyba nie zostało nazwane na
cześć sławnego superbohatera, wjechałem w
przepiękny kanion, gdzie rzeka wije się wzdłuż
wysokich skalnych ścian. Nie można było omi-
nąć tak wspaniałego miejsca na biwak. Wyjąłem
nawet wędkę, której nie używałem od Ukrainy,
jednakże bez efektów. Liczba sieci, które rzuciły
mi się w oczy, wskazuje, że cokolwiek urośnie tu
do rozmiaru dłuższego niż palec, zostaje natych-
miast zjedzone.

Zaraz po przebudzeniu zauważyłem, że nie-
oczekiwanie zmieniła się pogoda. Odgłos lekkie-
go deszczyku był doskonałym pretekstem, by
pospać odrobinkę dłużej. Niestety, opad nie
ustawał, a nawet się wzmagał. Upadł plan rusze-
nia o poranku na poszukiwanie śniadania, a bę-
dąc coraz to bardziej głodnym i uwięzionym w
niewielkiej przestrzeni, zastanawiałem się co tu
począć. Moje rozmyślania przerwało nagłe ude-
rzenie wiatru, które niemal rozpłaszczyło namiot
na ziemi. Zmienił się kierunek i znad pięknych
nadrzecznych skał co rusz zaczęły spadać po-
dmuchy o niesamowitej sile. Skończyła się nuda i
przez następną godzinę podtrzymywałem masz-
ty, by uniknąć zawalenia namiotu i zalania stru-
gami deszczu. Nagle to wszystko się skończyło, a
na błyskawicznie oczyszczającym się niebie za-
świeciło łagodne, ciepłe słońce. To nie pierwszy
już raz w Turcji, gdy pogoda załamuje się nagle,
by za parę godzin równie szybko wrócić do sło-
necznego standardu, bez widocznej przyczyny.
Mogłem ruszać na poszukiwanie jedzenia.

Miejsce, które chciałem zobaczyć, to Hasan-
keyf. Wiele pięter jaskiń, wydrążonych w
ogromnej skale górującej nad rzeką. Do tego sta-
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ry, zrujnowany most i meczet z pokaźnym mina-
retem, zwieńczonym bocianim gniazdem. Ha-
sankeyf naprawdę wygląda świetnie i wyglądać
tak będzie jeszcze tylko przez kilka lat. Projekt
zapory Ilsu zakłada zalanie tego pięknego zakąt-
ka. Dyskusje nadal trwają, ale nowy inwestor z
Chin wydaje się być mniej zatroskanym o histo-
rię i przyrodę niż europejscy poprzednicy, którzy
wycofali swój wkład finansowy. Niepewny rezul-
tatu, wolałem nie ryzykować i odwiedzić to wy-
jątkowe miejsce teraz.

Przez ostatnie dwa dni (i również noce) by-
łem świadkiem wzmożonego ruchu na niebie.
Kilka samolotów odrzutowych, potem wojskowe
śmigłowce — to nasunęło przypuszczenia, że na
wschodzie znowu robi się gorąco. Potwierdził to
sklepikarz w Hasankeyf, jak i gazety, które obej-
rzałem w kolejnych dniach. Turcja i PKK rozpo-
częły nową rundę walk. Dobrze, że nie wybieram
się do Iraku. Sytuacja w Syrii nadal jest niejasna,
ale nie powinna się pogorszyć.

Stąd zawróciłem na zachód. W okolicy Midy-
at pogoda ostatecznie się wyklarowała, prezentu-
jąc idealnie bezchmurne niebo z nadal wiejącym
wiatrem. Wiedziałem co to oznacza. Wieczorem
przyodziałem się we wszystko, włączywszy w to
czapkę i rękawice, leżące na dnie sakwy od Fin-
landii. W tym rynsztunku wczołgałem się do śpi-
wora. Nie było tak zimno, jak się obawiałem, ale
wiadomość odczytałem: jedź na południe!

Ostatnim miejscem, jakie chciałem ujrzeć na
tej wschodniej pętli, był Mardin. Starówka zaj-
muje niecodzienne miejsce — stok tuż poniżej
szczytu pagóra. Ostatniego pagóra przed równi-
ną Mezopotamii. Po miesiącach spędzonych w
górach, widok bezkresnej, płaskiej przestrzeni
jest niewiarygodny. Samo miasto też robi wraże-
nie, ciągle trzymając fason. Nowe budynki albo
są zrobione z takiego samego kamienia co stare,
albo przynajmniej pomalowane na podobny ko-
lor. Szkoda, że było zbyt tłoczno, by zostawić ro-
wer samopas i udać się na zwiedzanie pieszo. W
zamian wciągnąłem kilka lahmadżunów, wspól-
nie z Antonim, przypadkowo spotkanym Cze-
chem, który jechał autostopem do Indii. Potem
ruszyłem w dół, na równinę, po nowej i szerokiej
szosie, na której poważnie złamałem ogranicze-
nie prędkości i wyprzedziłem kilka samochodów.

Nareszcie jakaś nagroda za te niezliczone pod-
jazdy!

Mezopotamia jest żyzna, a to oznacza, że
każdy skrawek ziemi przeznaczony jest pod
uprawę. Jesienią da się, choć niełatwo, znaleźć
jakieś zżęte pole i rozbić tam obóz. Schować się
jednak nie sposób. Ani jednego drzewa, brak pa-
górków żadnych przeszkód terenowych. Posta-
nowiłem więc zapytać na stacji benzynowej. Tego
samego dnia, o poranku, zajrzałem na jedną z
nich w poszukiwaniu toalety i wody, by za mo-
ment siedzieć w wygodnym fotelu, z kawą, tale-
rzem migdałów i laptopem podłączonym do
Internetu. Z tak dobrym wrażeniem świeżo w
pamięci, postanowiłem spróbować szczęścia po-
nownie. Na pytanie, czy mogę rozbić namiot za
budynkiem, zaoferowano mi nocleg w pokoju
modlitw, z miękkim dywanem i gniazdkiem
elektrycznym. Tak jak turecka gościnność nie
przestaje mnie zadziwiać, tak kurdyjska po pro-
stu wyznacza nowe standardy.

Tuż przed wschodem słońca obudzili mnie
czterej kierowcy ciężarówek, którzy wtargnęli do
pokoju na szybki poranny namaz. Dzięki nim
rozpocząłem ten dzień wcześniej niż zrobił to
wiatr i w efekcie przejechałem 113km. Nieliczne
przystanki były kolejnymi spotkaniami z dobrą
wolą nieznajomych ludzi. Darmowa sesja w ka-
fejce internetowej, darmowa cola, darmowe
ciastka... Gdy nalegałem, że zapłacę, w odpowie-
dzi słyszałem "Nie! Jestem Kurdem z Kurdysta-
nu", jakby to miało być ostatecznym
wyjaśnieniem powodów gościnności.

Do Urfy dojechałem następnego dnia. Miasto
jest bardzo przyjemne, nie tak hałaśliwe i posia-
da ogromny bazar, który na pewno odwiedzę ju-
tro, w poniedziałkowe popołudnie. Podczas
spaceru parkiem, nad rybim stawem, spotkałem
Adriena, szwajcarskiego rowerzystę, z którym
przelotnie widziałem się już w Kapadocji. Jedzie
do Indii. Podczas krótkiej rozmowy przekazał mi
smutną wiadomość o dzisiejszej tragedii w Van.
Dobrze, że w Midyat zawróciłem na zachód.

Planuję jutro po południu pojechać do Akça-
kale, zatrzymać się na nocleg przed granicą i
przekroczyć ją kolejnego ranka, z wtorkową pie-
czątką w paszporcie. W Syrii wolno mi przeby-
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wać tylko 15 dni, i dopóki nie załatwię przedłu-
żenia wizy, wolę oszczędzać cenny czas.

Strefa wolna od turystów

Paź 29, 2011 (day 164)

Şanlıurfa to miłe miasto. Tak miłe, że niemal
żałowałem, opuszczając je po zaledwie dwóch
dniach, ale granica była tak blisko. Niecierpliwie
czekałem, by ujrzeć, co kryje się po jej drugiej
stronie. Po kolejnej herbatce, kebabie i spacerze
przez bazar, byłem gotów na krótką popołudnio-
wą jazdę do nadgranicznego miasteczka Akçaka-
le. Tam rozbiłem namiot na ogromnym, pustym
polu, by rano pojawić się na granicy tuż przed jej
otwarciem.

Podczas całej wyprawy przez Turcję, przy nie-
mal każdej rozmowie, zadawano mi pytanie o
kolejny cel podróży. Odpowiedź „Syria” zawsze
spotykała się z reakcjami w stylu „Zwariowałeś?
Tam jest wojna!” lub zwykłym „zastrzelą cię”.
Rzadko mówiono mi to po angielsku, a częściej
za pomocą języka ciała. Zazwyczaj jakaś bardziej
ekspresywna osoba w grupie grała rolę zarówno
strzelca, jak i ofiary jego kuli, a pozostali tylko
kiwali głowami, na których rysowały się poważ-
ne miny. Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi
ogląda za dużo telewizji, ale ten ciągły pesymizm,
z którym obcowałem przez ostatnie sześć tygo-
dni, zasiał we mnie ziarno niepokoju, co tak na-
prawdę zobaczę po drugiej stronie.

Przed granicą natknąłem się na grupę turec-
kich taksówkarzy. Ich samochody stały już za-
parkowane w kolejce przed bramą. Radośnie
mnie powitali i chętnie żartowali, głównie na te-
mat moich szans uniknięcia kuli podczas jazdy
rowerem. Gdy bramę otwarto, żarty się skończy-
ły, a zaczęła się walka. Nieważne, że była już ja-
kaś kolejka. Następna bitwa rozgorzała o
porządek, jaki zapanuje po drugiej stronie bra-
my. Policjanci wyglądali na przyzwyczajonych do
radzenia sobie z tymi szaleńcami i wpuścili jedy-
nie kilka aut, unikając niekontrolowanego kon-
fliktu na swoim terenie. Dla mnie tureckie
formalności polegały na ostemplowaniu pasz-
portu i usłyszeniu „Güle güle”. Przekroczywszy
pas ziemi niczyjej, stanąłem przed bramą Syrii.

Syryjczyków mocno zaskoczył widok bezsil-
nikowego, dwukołowego pojazdu pojawiającego
się u progu ich kraju. Podałem paszport pomię-
dzy prętami, po czym patrzyłem jak odjeżdża
wraz z mężczyzną na motocyklu. W ten sposób
dotarł do budynku terminala, gdzie został prze-
studiowany przez umundurowanego pracowni-
ka. Widziałem potakujące głowy i za moment
dokument znalazł się ponownie w moich rękach,
a ja usłyszałem „Welcome to Syria”. Ucieszony, że
gładko poszło, nie mogłem wiedzieć, że to do-
piero początek.

Przy kolejnej budce zostałem poproszony o
postawienie roweru przy ogromnym kamiennym
stole.

— Proszę otworzyć torby do kontroli. Życzy
pan sobie kawę z cukrem czy bez? — zapytał po-
licjant.

Zdjąłem i otworzyłem sakwy, po czym popi-
jając kawę przyglądałem się przybywającym na
posterunek taksówkarzom. Nie było już ani żar-
tów ani walki. Tym razem byli obiektem drwin i
pomiatania ze strony celników i udawali, że
świetnie się przy tym bawią.

Cały mój bagaż został starannie przejrzany, a
z braku broni i materiałów wybuchowych, naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się elektro-
nika. Pierwsze pytanie dotyczyło GPSa, który, z
nieznanych przyczyn, jest najwyraźniej nadal
nielegalny w Syrii. Gdyby mi go nie ukradziono
parę miesięcy temu, pewnie rozstałbym się z nim
tutaj. Moja prosta komórka rozczarowała celni-
ków, więc cała uwaga skupiła się na netbooku i
aparacie. „Proszę otworzyć swój Internet” było
chyba najgłupszą rzeczą, jaką usłyszałem. Poza
tym, celnicy przeglądali zawartość komputera z
poważnymi minami, mającymi sprawiać wraże-
nie, że naprawdę wiedzą, co robią. Gdy jeden z
funkcjonariuszy odnalazł na pulpicie folder z fo-
tografiami i zaczął je przeglądać, zasugerowałem
że jest ich odrobinę za dużo, a niektóre mogą być
zbyt prywatne, by oglądała je cała załoga poste-
runku. Inspekcja natychmiast się zakończyła. Po
godzinie rozpakowywania i ponownego pako-
wania, byłem wolny. Wolny, by wejść do kolejne-
go budynku w celu podstemplowania paszportu.
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Tam oczekiwał mnie kolejny bałagan. Poda-
łem dokument, otrzymując w zamian formularz
imigracyjny. Wypełniając go, odpowiedziałem na
szereg standardowych pytań, oraz kilka, na które
odpowiedź była wyraźnie napisana w paszporcie.
Najwyraźniej arabska transliteracja słowa „Wro-
cław” i polskich imion nie jest prosta. Po pół go-
dziny miałem już papiery podbite. Formularz,
który mam nosić ze sobą do końca pobytu w Sy-
rii, to sztywny kartonik, który nawet po złożeniu
nie mieści się w paszporcie. Zastanawiałem się,
czy nie pomiętosić go, by uzyskał strukturę pa-
pieru toaletowego, ale uznałem że lepiej zawcza-
su uzyskać przedłużenie wizy.

Opuściwszy terminal zorientowałem się, że
mam ogon. Dwóch policjantów jechało za mną
na motorze. Zastanawiałem się jak długo zamie-
rzają mi towarzyszyć, a gdy przegonili sympa-
tycznego autochtona, który zaczepił mnie i
zaczął rozmowę, zastanawiałem się czy nie spytać
ich o to wprost. Na szczęście po opuszczeniu
miasta więcej ich nie ujrzałem.

Syria powitała mnie pustynnym terenem i
ciepłym, pylistym powietrzem. Pył towarzyszył
mi już od Urfy, ale za granicą zagęścił się, a ilość
upraw rolniczych zdecydowania zmalała. Najwy-
raźniej irygacje zasilane z jeziora Atatürka nie
sięgają syryjskiego terytorium.

Nie musiałem długo oczekiwać sławnej syryj-
skiej gościnności. Praktycznie każdy do mnie
machał, a dzieci w wioskach uśmiechały się sze-
roko, bez żadnych żądań pieniędzy, nie wspomi-
nając już o rzucaniu kamieniami czy innych
przejawach wrogości. Dość szybko zostałem za-
trzymany przez młodzika na motorze, który za-
prosił mnie „tylko na herbatę” do pobliskiego
budynku. Tam wkroczyłem do dużego pomiesz-
czenia, wyłożonego dywanami i poduszkami,
gdzie siedział już starszy mężczyzna. Jego wiek,
czysta czarna szata, biała przylegająca do głowy
czapka i okulary w złotej oprawie zdradzały, że
jest to najważniejsza osoba w tym miejscu. Roz-
mowa nie należała do łatwych, jako że nikt nie
władał dobrze angielskim, a ja dopiero starałem
się odkurzyć w pamięci garść znanych mi arab-
skich słów. Po kilku minutach w drzwiach stanę-
ła kobieta, tylko po to, by podać ogromną tacę i
szybko zniknąć. Taca wypełniona była talerzami

z różnymi przysmakami. Papryce z rusztu, świe-
żym pomidorom, jogurtowi, dżemom i jakimś
nieznanym przyprawom towarzyszyła sterta
chleba lawasz i czajnik gorącej, słodkiej herbaty.

Pomimo poważnego wyglądu, mój gospodarz
okazał się człowiekiem z poczuciem humoru. Na
samym początku podsunął mi pikantną paprykę,
by roześmiać się z mojej reakcji po wzięciu so-
lidnego kęsa. Po tym żarcie atmosfera znacznie
się rozluźniła, a on zaprezentował mi lokalne
sposoby na skomponowanie smacznych kombi-
nacji z leżących na tacy składników. Niebawem
rozpoczęła się lekcja arabskiego, która zapełniła
strony notatnika i zaczęła ćwiczyć moje gardło w
wypowiadaniu trudnych dźwięków.

Próbowałem dociec roli pomieszczenia, w
którym mnie goszczono. Arabska nazwa
***************(brak czcionek - redakcja) została
mi później przetłumaczona jako „pokój gościn-
ny”, lecz nikt nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego
maleńka wioska miała na ten cel osobny budy-
nek. I dlaczego był on tak pokaźny, że bez pro-
blemu pomieściłby pięćdziesiąt osób. Podczas
mojego pobytu pojawiło się kilku innych męż-
czyzn, którzy również jedli. Czasem z naszej tacy,
a czasem z oddzielnej, konsumując zupełnie inne
dania. Wyjaśnienie tego przerosło nasze zdolno-
ści językowe.

Trudno było opuścić tych przyjaznych ludzi,
którzy na dodatek zaoferowali mi możliwość
noclegu w tym miłym miejscu. Było dopiero
wczesne popołudnie, więc po długich podzięko-
waniach i pożegnaniach popedałowałem w dal.
Tylko po to, by kilka kilometrów dalej właściciel
przydrożnej restauracji zatrzymał mnie i zapro-
ponował udział w jego własnym obiedzie. Będąc
sytym, uprzejmie podziękowałem, ale w zamian
poprosiłem o wodę do picia. Natychmiast poja-
wiła się schłodzona butelka, a gospodarz nie
chciał nawet widzieć pieniędzy, życząc mi szczę-
ścia w dalszej drodze.

Parę godzin później, o zachodzie słońca, cią-
gle znajdowałem się pośrodku niczego. Minąłem
liczne wioski, ale pustynny krajobraz nie zmienił
się ani odrobinę. Otaczała mnie rozległa prze-
strzeń, ale znalezienie w niej skrawka płaskiego
terenu bez wielkich, ostrych kamieni było niemal
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niemożliwe. Z radością powitałem więc widok
opuszczonego domu na szczycie wzgórza. Poje-
chałem tam, by zostać powitanym przez czwórkę
maleńkich i ślicznych szczeniaczków. Szczęśliwie,
mamy nie było w domu, ale możliwość biwako-
wania była zupełnie wykluczona. Zawróciłem
więc do wioski, by nabrać wody i ewentualnie
zapolować na możliwość przespania się. Pierw-
szy z brzegu budynek miał flagę i toaletę na ze-
wnątrz, gdzie niestety nie było wody w kranie.
Zapukałem więc do drzwi. Otworzył mi młody
mężczyzna, mówiący trochę po angielsku. Był
nauczycielem, a budynek okazał się szkołą, wy-
posażoną w jedną klasę. Po kilku pytaniach za-
oferował miejsce do spania w jego pokoju.

Rankiem pojawiły się dzieci, oniemiałe na wi-
dok pojazdu zaparkowanego w klasie. Ich zdzi-
wienie nie trwało jednak długo, bo nauczyciel
szybko przeniósł ich uwagę na temat lekcji. Ka-
wał plastikowej rury, którą dzierżył w dłoni i
dość gorliwie używał, pomagał uczniom skupić
się na matematyce, a nie jasnoskórym gościu.

Szosa, którą jechałem, była bardzo wąska. Po-
mimo tego musiała pomieścić dość intensywny
ruch, z licznymi, pędzącymi ciężarówkami. O ile
w Turcji można było uparcie trzymać się drogi,
tak tutaj litość się skończyła. Gdy ciężarówki
nadjeżdżały z obu stron, nawet samochody oso-
bowe uciekały na kamieniste pobocze, nie mó-
wiąc już o jednośladach. Zazwyczaj kierowcy z
bezpiecznej odległości ostrzegali klaksonem o
swoim przybyciu, ale kilka razy byłem dosłownie
na centymetry mijany przez pojawiającą się nie-
spodziewanie rozpędzoną masę stali. Z wiatrem
w twarz można nie usłyszeć nawet starego, zaje-
chanego diesla, nadciągającego od tyłu. Posiada-
nie i używanie wstecznego lusterka może tu być
sprawą życia lub śmierci.

Na szczęście, na zachód od Eufratu jakość
drogi znacznie się poprawia. Pobocze jest już po-
kryte asfaltem, a będąc o kilka centymetrów niżej
niż sama droga, zniechęca kierowców do korzy-
stania z niego, sprawiając rowerzystom i moto-
cyklistom ogromną ulgę.

Moim kolejnym przystankiem była nadrzecz-
na cytadela, która służyła sławnym sułtanom:
Nur ad-Dinowi i Salah ad-Dinowi. Rozbiłem tam

namiot z miłym widokiem na odnowiony zamek.
Następnego dnia kierunek wiatru się zmienił i
pchał mnie do przodu. Przemknięcie 123km do
Aleppo było bułką z masłem, a w mieście poja-
wiłem się na tyle wcześnie, by jeszcze przed za-
chodem słońca znaleźć Internet, wyszukać tani
hotel i zainstalować się w nim.

Aleppo jest duże, hałaśliwe i niesamowicie
zatłoczone, przynajmniej w okolicy bazaru, gdzie
mieszkam. Autochtoni okazali się niezwykle
przyjaźni, ale nie narzucają się, a do tego często
władają choćby podstawowym angielskim. Po-
stanowiłem spędzić tu kilka dni, w jednym z
najtańszych (5 USD) i najbardziej rozsypujących
się hoteli, jakie w życiu odwiedziłem. Moje to-
warzystwo stanowią studenci pierwszego roku,
którzy hotel traktują jako bazę na czas szukania
jakiegoś mieszkania do wynajęcia.

Stare miasto to prawdziwa perła, z kamien-
nymi budynkami, ciasnymi uliczkami i niskimi
cenami. Po drogiej Turcji z zachwytem powita-
łem tanie i pyszne falafele, kebaby, daktyle, i
wspaniałą, mocną i aromatyczną kawę, dla której
trudno znaleźć konkurencję wśród drogich eu-
ropejskich espresso. Znalazłem też warsztat, któ-
rego właściciel podjął się zadania wydobycia
złamanej śruby z przedniego bagażnika. Po go-
dzinie walki, nieudanych prób dospawania cze-
goś do resztek, a potem wywiercenia ich, podołał
zadaniu. Rezultat nie jest idealny, ale cena 2 USD
zdecydowanie tak.

Z powodu ostatnich wydarzeń, w mieście nie
spotkałem ani jednego turysty. Zapewne ma to
wpływ na moją opinię, ale uważam Aleppo za
jedno z najprzyjemniejszych miast, jakie odwie-
dziłem w życiu. Po tym jak urzędnicy w biurze
imigracyjnym obwieścili mi, że mogę bez obaw
pozostać w kraju przez 30 dni, zastanawiam się
nad jeszcze dłuższym przystankiem tutaj.

Spotkanie z armią

Lis 2, 2011 (day 168)

Gdyby hotel był odrobinę czystszy i mniej
hałaśliwy, pewnie rozleniwiłbym się i nigdy nie
opuścił Aleppo. Przyszedł jednakże czas, by po-
pedałować dalej na południe. Moim następnym
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zaplanowanym przystankiem były sławne „mar-
twe miasta” al-Bara i Sirdżilla.

Niedaleko przed Arihą przejechałem przez
pierwszy posterunek wojskowy. Oparci o worki z
piaskiem, palący papierosy żołnierze tylko
uśmiechnęli się do mnie. Uznałem to za dobry
znak i skręciłem w pobliski gaj oliwny, aby tam
zanocować. Następnego ranka przekroczyłem
autostradę i ruszyłem w pobliskie pagórki. Na
kolejnym posterunku wartownik zapytał mnie o
paszport, ale rzuciwszy nań okiem i stwierdziw-
szy, że nie jest napisany znanym mu alfabetem,
tylko machnął bym jechał.

Niedaleko celu, na końcu wioski Marayam,
znajdował się kolejny punkt kontrolny. Armia
przejęła nieukończony budynek i zainstalowała
się wewnątrz, dumnie obwieszczając to zaparko-
wanym przed domem czołgiem.

Żołnierz wyciągnął rękę po paszport. Wyglą-
dał na spokojnego, ale nagle ogarnęła go dziwna
ekscytacja. Nie wiem czy jej źródłem był widok
aparatu, czy może irańska okładka na moim do-
kumencie. Za parę minut siedziałem wraz z dwo-
ma oficerami i odpowiadałem na szereg pytań.

Kawa i herbata ułatwiały przesłuchanie i sta-
rałem się być spokojny, ale gdy jeden z żołnierzy
zabrał się nieudolnie za rozpakowywanie mojego
bagażu, zaprotestowałem i zażądałem bym to ja
zajął się sakwami. Na szczęście już w pierwszej
sprawdzanej torbie znajdował się komputer i ta
zdobycz wystarczyła by zignorować resztę baga-
żu. Musiałem tylko pokazać ostatnie zdjęcia i
wybierane numery w telefonie. Wszystkie moje
dane zostały podyktowane komuś przez radio.

— Mogę jechać do al-Bary? — zapytałem, gdy
przeszukanie się skończyło.

— Nie. Mamy problemy z terrorystami i tam
nie jest bezpiecznie — odpowiedział oficer. —
Będziesz musiał zawrócić.

— W takim razie mogę już jechać z powro-
tem? — spytałem, zbierając moje rzeczy.

— Nie — padła krótka odpowiedź.

— Czekamy na kogoś?

— Nie. Musimy zabezpieczyć twoją drogę.
Pojedziesz w wyznaczonym czasie.

Oczywiście było to kłamstwo. Czekając, ucią-
łem krótką pogawędkę z Mohammadem, jedy-
nym żołnierzem mówiącym trochę bardziej
zaawansowanym angielskim. Pochodził z wioski
odległej o jakieś pięćdziesiąt kilometrów i odby-
wał obowiązkową służbę wojskową. Normalnie
zajmuje ona 18 miesięcy, ale z uwagi na wyjąt-
kową sytuację, termin minął już miesiąc temu i
nic nie zapowiadało rychłego powrotu do domu.

— Wiesz — powiedział Mohammad — są tu
ludzie, którzy chcą, by Assad oddał władzę, tak
jak Qaddaffi w Libii. Ale ja nie wiem dlaczego,
bo w Syrii żyje się naprawdę dobrze.

Nie było oczywiście szans na rozmowę o po-
lityce, ale był on pierwszym Syryjczykiem, który
uraczył mnie choć słowem, a nie zmienił temat
po zdawkowym stwierdzeniu, że jest problem.

Niebawem pod budynek zajechała terenowa
Toyota, z której wysiadł funkcjonariusz w cywilu.
Miał około sześćdziesiątki, mówił średnim an-
gielskim i miał tak fatalny wzrok, że musiałem
przedyktować wszystkie dane z paszportu. Za-
pewne mógłbym powiedzieć, że jestem samym
Michaelem Jacksonem, ale nie mając nic do
ukrycia, uczciwie odpowiedziałem na wszystkie
pytania. Dotyczyły mojej dotychczasowej i pla-
nowanej trasy przez Syrię, włączywszy w to na-
zwę hotelu w Aleppo. Był kolejny pokaz slajdów i
poproszony zostałem o usunięcie jednego zdję-
cia, gdzie przypadkiem widać było kawałek po-
dejrzanego napisu na ścianie.

— A więc to prawda, że nie mogę jechać do
al-Bary i Sirdżilli? — zapytałem.

— Możesz jechać. Ale naprawdę to odra-
dzam. Mamy tam problemy z terrorystami. Jeśli
pojedziesz, pamiętaj że ostrzegaliśmy i że nie
możemy w żaden sposób zapewnić ci bezpie-
czeństwa — podsumował.

Wiem, że ludziom w mundurze rzadko moż-
na wierzyć, a tajniakom w cywilu nie wolno ufać
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ani na jotę. Zawahałem się, ale szybko doszedłem
do wniosku, że gdyby działo się tam cokolwiek
ciekawego, zabroniono by mi wstępu. Jeśli zaś
mogę jechać, prawdopodobnie wypowiedź tego
człowieka w jakimś zakresie pokrywa się z praw-
dą. Zgodziłem się zawrócić, kończąc to spotka-
nie.

Wzdłuż autostrady, koło której jechałem, było
więcej posterunków. Na żadnym nie próbowano
mnie zatrzymywać. Tuż przed górami skręciłem
ponownie na południe, by podążyć wzdłuż ich
podnóża. Mój plan obejmował przekroczenie ich
następnego dnia, po jedynej górskiej drodze w
Syrii, przez przełęcz na wysokości około 1300m.

Rozglądając się za miejscem na namiot w tej
żyznej dolinie, natrafiłem na kolejny posterunek.
Scenariusz był podobny. Podałem paszport, by
zostać zaproszonym do pobliskiego budynku,
gdzie oficer powitał mnie i spytał co, do cholery,
ja tu robię. Żeby szybko zamknąć sprawę, poka-
załem moją trasę na mapie i zadbałem by nie
otwierać torby zawierającej aparat. Nikt nie znał
więcej niż kilka angielskich słów, ale najwyraź-
niej służba wojskowa ma dobry wpływ na wy-
mowę. Mogłem zrozumieć znane mi arabskie
słowa, co nie bywa takie łatwe gdy robię zakupy
na bazarach. Żołnierze byli pomocni i, mimo że
dobrze znałem drogę, objaśnili mi ją szczegóło-
wo. Podziękowałem i miałem już wychodzić, gdy
jeden z nich wniósł do budynku ciężki karabin
maszynowy.

— Fajny? — zapytał.

— Fajny! Mogę sobie strzelić? — odpowie-
działem.

Pozostali żołnierze roześmiali się, ale on
odłożył CKM i sięgnął po swój własny karabin.
— Nie, ale możesz sobie strzelić z tego.

Nie potrzebuję więcej zaproszeń. Mimo że
trzymał spluwę i nie pozwolił mi jej wziąć do rąk,
mogłem pociągnąć za spust, tylko po to by stra-
cić słuch w prawym uchu na parę minut. Po po-
dziękowaniach i pożegnaniach, grzecznie
odmówiwszy jazdy pikapem, popedałowałem
dalej. Mój odjazd pewnie zdziwił chłopaków na
bramce, którzy niechybnie słyszeli wystrzał.

Następny dzień to strasznie stromy podjazd w
pełnym słońcu. Widok ze szczytu jest tego wart.
Po jednej stronie mogłem ogarnąć wzrokiem
wielki kawał doliny Orontes, kończącej się pa-
górkami opanowanymi przez „terrorystów”,
gdzie latały wojskowe helikoptery. Po drugiej
stronie było Morze Śródziemne i piękny zachód
słońca nad nim. Z ostatnimi promieniami oglą-
dałem Qallat Salah ad-Din, jeden z największych
zamków w okolicy, gdzie muzułmanie i krzy-
żowcy toczyli boje wieki temu. Potem zjechałem
do Latakii.

Raz w gościnie, raz pod lufą

Lis 11, 2011 (day 177)

Po opuszczeniu Aleppo zacząłem przyzwy-
czajać się do widoku wojskowych posterunków.
Wybrzeże nie jest wyjątkiem w tej kwestii, a
miasto Latakia kilka tygodni wcześniej było
miejscem antyrządowych demonstracji, które
spotkały się z brutalną odpowiedzią reżimu.

Propaganda mówi, że około 3000 osób zabi-
tych w demonstracjach w całym kraju, to ofiary
„terrorystycznych ugrupowań”. Wojsko, rozsta-
wione wszędzie dookoła, oczywiście broni lud-
ności. Mimo że Liga Arabska zażądała od reżimu
wycofania armii do koszar, a syryjski rząd osta-
tecznie się na to zgodził, nie ma nadziei na po-
prawę. „Terroryści zabiją więcej ludzi, a wojsko
wróci na ulice”, powiedział reżimowy tajniak.

W całym kraju odbywały się prorządowe de-
monstracje, każdego dnia w innym mieście. Jak
wieść niesie, ludzie byli na nie dowożeni autobu-
sami z prowincji i obdarowywani darmowym je-
dzeniem, transparentami, flagami i koszulkami.
Podejrzewa się również, że wielu z nich pocho-
dziło z alawickich miejscowości. Prezydent sam
jest alawitą i faworyzuje tą 9% mniejszość reli-
gijną. Powiedziano mi też, że łatwiejszy dostęp
do stypendiów i rządowych posad dla alawitów
denerwuje sunnicką większość. Istnieje niebez-
pieczeństwo, że w razie prawdziwej rewolucji w
Syrii, to wewnętrzne napięcie może przerodzić
się w krwawy konflikt.

Opuszczając Latakię starałem się w miarę
możliwości trzymać wybrzeża, korzystając z
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bocznych dróg. Czasem udawało się zobaczyć
morze, ale ilość rozsypanych tam śmieci sprawia,
że wizyta na plaży nie jest wcale pociągająca.
Sam ląd wygląda na żyzny i pomiędzy rzędami
kilkumetrowych trzcin pojawiają się foliowe tu-
nele z pomidorami lub pomarańczowe gaje. Czę-
sto też natykałem się na instalacje wojskowe
ukryte w zaroślach, a nieoczekiwany widok stacji
radarowej i wielkich rakiet ziemia-powietrze,
stojących na wyrzutniach tuż obok drogi, robi
wrażenie. Na pobliskim posterunku mój rower
został ozdobiony syryjską flagą na długim bam-
busowym kiju. Zatknięta pomiędzy paski tylnych
sakw, wywoływała jeszcze głośniejsze i bardziej
entuzjastyczne reakcje okolicznej ludności.

Niedaleko przed Baniyas zaczęło się ściem-
niać. Do tego czasu nie widziałem ani jednego
miejsca nadającego się na biwak, a najbliższy ho-
tel, o którym wiedziałem, znajdował się w odle-
głym o kolejne 50km Tartus. Gdy zatrzymałem
się, by zajrzeć ponownie do przewodnika, zacze-
pili mnie chłopcy z pobliskiego warsztatu samo-
chodowego, próbując dociec co ja tu robię.
Pytanie o nocleg było oczywiste i szybko zostało
zadane. Gdy wspomniałem o namiocie, podszedł
do mnie jeden ze stojących z tyłu mężczyzn i za-
proponował, żebym spał u niego w domu. Nie
wahałem się zbyt długo.

Maleńki, parterowy, kryty blachą budynek był
domem dla siedmioosobowej rodziny. Przynaj-
mniej tak mi powiedziano, bo nie spotkałem jej
żeńskiej części. Jak w każdym tradycyjnym mu-
zułmańskim domu, separacja jest niemal abso-
lutna. Dostałem jeść i zapaliłem narghilę wraz z
gospodarzem. Towarzyszyli nam jego dwaj syno-
wie, a piętnastoletni Mohammad jako jedyny ro-
zumiał coś po angielsku. Prezentując
nieprzeciętną ekspresję, potrafił też wyjaśnić
wiele rzeczy po arabsku ze wspomaganiem ręka-
mi, gdy ja już nie byłem w stanie pojąć o co cho-
dzi ojcu. Potem odstąpił mi swoje łóżko, samemu
zajmując leżący na podłodze materac, nie do-
puszczając nawet dyskusji o zamianie miejsc.

Ci wspaniali ludzie żyją z ziemi, bardzo
skromnie, uprawiając pomidory i pomarańcze.
Nie tylko ugościli mnie i nakarmili, ale jeszcze w
trakcie pożegnań spytali, czy nie potrzebuję
przypadkiem pieniędzy.

Przerwa w deszczu, podczas której wyruszy-
łem, szybko dobiegła końca. A kolejnej nie było.
Deszcz trwał dobę, a z moim ubraniem, które
przestało być wodoodporne, musiałem spędzić w
Tartus dwie noce. Mogłem za to być świadkiem
szaleństwa zakupów poprzedzającego jedno z
największych muzułmańskich świąt: Id al-Adha.

W dzień świąteczny niebo się rozpogodziło.
Szczęśliwy opuściłem Tartus i niebawem osią-
gnąłem okrągły dystans przejechanych 10000km.
Posługując się mapą, chciałem dotrzeć do grani-
cy z Libanem i podążać wzdłuż niej po bocznych
drogach. Widok na góry po drugiej stronie był
tak kuszący... Ale znowu okazało się, że mapa jest
dość niedokładna i po ujrzeniu posterunku gra-
nicznego zmuszony byłem zawrócić na autostra-
dę. Przejazd przez wioski, jednakże, dał mi
okazję przyjrzenia się świętu. Rodziny zbierały
się przed domami, jadły, rozmawiały, piły herba-
tę. Co chwilę byłem gdzieś zapraszany i dosta-
wałem napoje. Z drugiej strony, święta oznaczały
też prezenty dla dzieci. A najpopularniejszym
podarunkiem dla chłopców okazały się pistolety
na plastikowe kulki. Zgadnijcie, kto był idealnym
celem dla tych małych szkodników? Szybko na-
uczyłem się by wozić kilka kamieni i jak naj-
szybciej odpowiadać ogniem. Ten dzień był
emocjonalną huśtawką: od uśmiechów i podzię-
kowań dla jednej osoby po obelgi i rzucanie ka-
mienieniami w kogoś tuż za rogiem. Było
męcząco.

Wisienką na torcie okazał się właściciel przy-
drożnego stoiska. Gdy zamówiłem kawę i ciast-
ko, nie tylko nie przyjął ode mnie pieniędzy, ale
jeszcze dał schłodzoną butelkę wody na dalszą
drogę.

Następnego dnia odwiedziłem Qalaa al-Hosn,
znany też jako Crac des Chevaliers. Morderczy
podjazd prowadzący do zamku, szczególnie do-
tkliwy przed śniadaniem, sprawił że podczas
spaceru po krawędzi murów obronnych chwiały
mi się nogi. Sam zamek jest wielki i usytuowany
na wyeksponowanym pagórze, który potęguje
efekt. Mimo że zbudowano go w barbarzyńskich
celach, wygląda wspaniale. I przetrwał w dobrym
stanie od średniowiecza.

Dwie przebite dętki wyraźnie mnie spowol-
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niły i dzień zamknąłem dystansem 30km, biwa-
kując przy drodze. Nazajutrz miałem przejechać
obok Homs i skierować się jak najdalej w stronę
Palmyry.

Ostatnie znane mi wieści na temat Homs
miały już kilka dni. Wiedziałem, że zabito tam 10
osób, a samo miasto nie ma nic ciekawego do za-
oferowania. Zdecydowałem więc je ominąć. To
był dobry pomysł. Homs wyglądało jak w czasie
oblężenia. Każda droga odbijająca z autostrady,
nie ważne jak mała i wąska, pilnowana była przez
wojskowy posterunek. Co działo się w mieście,
pozostało tajemnicą. Jednakże na drodze do Da-
maszku minąłem jadącą w przeciwną stronę woj-
skową ciężarówkę, ciągnącą platformę z
poskręcanym, osmalonym złomem. Potrzebowa-
łem chwili by dojść, co to było. Na przyczepie le-
żały szczątki czołgu lub innego opancerzonego
pojazdu, rozerwanego wybuchem. Poznałem to
po gąsienicach, bo reszta była tak rozpruta i po-
szarpana, że nie dało się nic rozpoznać. Nie
wiem jak się osiąga taki efekt, ale na pewno
czymś więcej niż kamieniami i kijem. Albo był to
wypadek, albo konflikt w Syrii osiągnął nowy
poziom.

Niedaleko na wschód skończyły się wojskowe
posterunki, a krajobraz zmienił się. Nie było już
sosen ani drzewek oliwnych, a wkroczyła pusty-
nia. Powietrze stało się suche, a roślinność zre-
dukowała się do drobnych krzaczków.

Niebawem nadszedł zachód. Krajobraz, zdo-
minowany za dnia żółcią piasku i błękitem nieba,
wybuchł nagle kolorami. Tysiące odcieni poma-
rańczu, purpury i fioletu mieszały się, przenikały
wzajemnie, tańczyły wspólnie na kilku małych
chmurach wiszących na czystym niebie. Nagle
spektakl skończył się, jeszcze gwałtowniej niż się
rozpoczął. Barwy zamarły, wyblakły, a na scenę
weszło monochromatyczne, srebrne światło księ-
życa, równo rozdzielając szarość pomiędzy ele-
menty krajobrazu.

Do pełni brakowało jednego dnia, było więc
dość jasno by jechać dalej. Od ostatniego skrzy-
żowania ruch niemal zamarł, więc nie włączałem
przedniej lampki, korzystając tylko z naturalnego
światła. Było magicznie. Tylko księżyc, droga i ja,
i absolutna cisza za każdym razem, gdy przysta-

wałem.

Magię rozbiła brutalna rzeczywistość. Za-
trzymałem się na kolację i gdzieś w połowie dru-
giej kanapki poczułem nagłą falę chłodu i
zacząłem się trząść. Na dłoniach poczułem cha-
rakterystyczne ukłucia mrozu. „Co, do cholery?”,
pomyślałem. „Nie może być!” Spojrzałem na
termometr. Pokazywał wyraźnie +1 ,1°C, by za
kwadrans spaść do +0,3°C. Wiedząc, że mój
sprzęt biwakowy nie zapewni mi dość ciepła po-
niżej zera, wskoczyłem na rower i po około dzie-
sięciu kilometrach odzyskałem równowagę
termiczną. Nie dało się zanocować, musiałem je-
chać.

Gdzieś w połowie drogi przemknąłem przez
miasto widmo. Była tam baza wojskowa, ale
sprawiała wrażenie opuszczonej. Nikogo przy
bramie, nikogo w strażnicach. Obok stał nowy,
wielki radar. Drogę przesunięto kilkadziesiąt
metrów w bok, ale nadal wielka antena, omiata-
jąca powoli niebo, była w zasięgu mocnego rzutu
kamieniem. Bez płotu, bez jednego choćby żoł-
nierza pilnującego tego cennego sprzętu. Mając
w pamięci obraz ściśle strzeżonych miast i wsi
nie mogłem w to uwierzyć. Wygląda jakby syryj-
ska obrona powietrzna prosiła się o kolejną nie-
spodziankę.

W pobliżu była też wieś, jedyna zaznaczona
na mapie, na której droga poza tym przecinała
pustą przestrzeń. Wiedziałem, że w okolicach
pustynnych osad może znajdować się prawdziwe
niebezpieczeństwo. Psy. Wieś oznacza jedzenie,
więc zwierzęta przebywają w okolicy, nawet jeśli
żyją dziko. Tego samego dnia musiałem odpędzić
kilka z nich, rzucając kamieniami. Pojedynczy
pies jest łatwy w obsłudze, ale w nocy często
zbierają się w watahy. A ponieważ pustynny pies
jest zazwyczaj głodny i zły, wataha może być na-
prawdę groźna.

I były tam. Najpierw usłyszałem pojedyncze
szczekanie z lewej strony. Potem kolejne, trzecie,
czwarte... Dużo. Za dużo! Już mnie dostrzegły i
zbliżały się, wciąż ukryte w ciemności. Oceniłem
dystans na jakieś dwieście metrów od drogi. Wa-
runki mi sprzyjały: brak wiatru, lekkie nachyle-
nie w dół. Mogłem bez wysiłku utrzymać
prędkość 30km/h, więc zdecydowałem się ucie-
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kać. Przewodnik stada gonił mnie jeszcze po
drodze przez pewien czas, ale zadziałało. Jeśli
ktoś próbuje zrobić to samo, niech lepiej będzie
pewnym, że jest w stanie umknąć. Pies może
osiągnąć 45km/h w kilka sekund i utrzymywać
to tempo przez kilkaset metrów. A uciekająca
ofiara doprowadza go do szaleństwa i jeszcze
większej determinacji by ją schwytać.

Na szczęście było to jedyne spotkanie. Nieba-
wem znów znalazłem się na pustyni i tylko kilka
odległych świateł na horyzoncie zdradzało ludz-
kie siedziby. Z lekkim wiatrem w plecy mogłem
przyspieszyć, a jednocześnie temperatura wzro-
sła do akceptowalnego poziomu.

Posterunek wypatrzyłem pół godziny przed
dotarciem do niego. Potężna latarka, służąca do
inspekcji przejeżdżających samochodów, wi-
doczna była z kilku kilometrów. Nie mając silni-
ka i poruszając się cicho, dotarłem do
posterunku niezauważony przez nikogo, poza sa-
motnym żołnierzem stojącym poza budą. Nie
było latarki, nikt nie powiedział ani słowa. Ciszę
nocy przerwał odgłos przeładowanego karabinu,
a w mdłym świetle dostrzegłem, że wartownik
przyjmuje pozycję strzelecką. Mimo że nie mo-
głem tego dostrzec, jasne było gdzie skierowana
jest lufa. Nie ma bardziej międzynarodowego i
powszechnie zrozumiałego sposobu by powie-
dzieć „stój”. Mocno zacisnąłem ręce na hamul-
cach, a gdy tylko moje stopy dotknęły ziemi,
głośno powiedziałem „Salaam alejkum!” Znacze-
nie tych słów, „pokój z tobą”, zdawało się idealnie
pasować do tej napiętej sytuacji. Efekt był na-
tychmiastowy. Usłyszałem „ła alejkum as-sala-
am”, lufa opadła, a jej miejsce zajęła latarka
przyniesiona przez jednego z żołnierzy, którzy w
pośpiechu wypadli z posterunku. Kontrola pasz-
portu, pytania o trasę i szybka inspekcja sakw za-
kończyły formalności. Żołnierze byli absolutnie
zaskoczeni widokiem rowerzysty przybywające-
go tam nocą. Strażnik przeprosił mnie za niefor-
tunne powitanie i przypomniał, bym uważał na
psy.

To był już koniec przygód na pustyni. Pozo-
stałe kilometry minęły bez incydentów i do Tad-
mur dotarłem tuż przed północą, z nowym
rekordem 193km na liczniku.

W pustyni i wmieście

Lis 14, 2011 (day 180)

Palmyra jest wielką atrakcją turystyczną Syrii.
Pomimo tego, nie spodziewałem się spotkania z
tłumami. Napięta sytuacja w kraju, niski sezon i
religijne święto były gwarancją minimalnej licz-
by przyjezdnych.

I faktycznie, prawie nie było turystów. Miasto
Tadmur, sąsiadujące z ruinami Palmyry, wyglą-
dało na wpół opuszczone. Zamknięte restaura-
cje, sklepy z pamiątkami, brak Internetu, i
najbliższy falafel odległy o 15 minut spaceru od
hotelu. Niedobór oleju napędowego, który nęka
cały kraj od tygodni, objawił się brakiem gorącej
wody. Pomimo tego, będąc zmęczonym ostatnim
przeskokiem i mając przed sobą następne 250km
przez pustynię, zatrzymałem się na dwa dni.

Ruiny Palmyry są duże. To wszystko. Nie je-
stem miłośnikiem klasycznej greko-romańskiej
architektury, więc nie zachwyciły mnie zbytnio.
Większe rozczarowanie przyszło, gdy wydałem
10USD na bilet wstępu w świątyni Baala, która w
istocie jest kupą kamieni, z których kilka tylko
wyrzeźbiono w ciekawszy sposób. Bilet pozwalał
mi odwiedzić inne płatne atrakcje w okolicy, ale
szybko przekonałem się, że nikt nie pilnuje tu
godzin otwarcia i wszystko zamyka się przed-
wcześnie.

Samo miasto było innego rodzaju wyzwa-
niem. Nawet w Syrii, gdzie ludzie są ogólnie
przyjaźni i obcokrajowcy nie muszą obawiać się
naciągactwa, turystyczne miejsca rządzą się
swoimi prawami. Dzieci proszą o pieniądze, a
niektóre całkiem sprawnie odgrywają rolę głod-
nych i nieszczęśliwych. Zakupy to też zabawa.
Pierwsze obliczenia sklepikarza zazwyczaj opie-
rają się na prostej formule: kupujesz pięć rzeczy,
płacisz 5USD. Nawet jeśli na produktach są ceny.
Reprymenda nie wywołuje na twarzy nawet cie-
nia wstydu, za to obniża cenę. Po dotarciu do
właściwej kwoty można nawet usłyszeć „prze-
praszam” i dostać gratisowego cukierka, tylko po
to by następnego dnia sytuacja się powtórzyła.
Naciąganie to po prostu sposób życia w takich
miejscach, o czym dobrze wiem, ale po tak do-
brych wcześniejszych doświadczeniach w Syrii
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jest to dla mnie bardziej rażące.

Po ponad dwóch tygodniach spędzonych w
kraju spotkałem wreszcie obcokrajowców. Jeden
nie był tak całkiem obcy, bo mówił po polsku,
mimo że urodził się w Stanach. Inny, młody
Norweg, był właśnie w drodze z ojczyzny do...
RPA! Mimo że nasze trasy pokrywały się, on je-
chał na dwóch kołach więcej i w innej skali cza-
sowej. Wyruszył we wrześniu i miał zamiar
zakończyć podróż w ciągu kilku następnych mie-
sięcy. Pomimo tego mogliśmy wymienić się do-
świadczeniami na temat odwiedzonych krajów i
pomysłami związanymi z tymi leżącymi przed
nami.

Była tam też brytyjska para, która mieszka i
pracuje na Bliskim Wschodzie. Dałem im moje
niewykorzystane bilety i zyskałem kontakt w Ka-
irze, który może okazać się pomocny podczas
mojego tam pobytu.

W końcu ruszyłem w długą drogę do Da-
maszku. Czekało na mnie ponad 240km przez
pustynię. Pierwszym pomysłem było podzielenie
tego na dwa równe dzienne dystanse, ale czekając
bezowocnie na otwarcie ruin antycznego teatru
zmarnowałem cenne poranne godziny. To był
mój słaby dzień. Palące słońce przyprawiło mnie
o ból głowy, pomimo owinięcia chustą i ubrania
ciemnych okularów przeciwsłonecznych. Jadąc
sporo po zachodzie słońca, skończyłem nie osią-
gnąwszy 100km. Kolejny dzień był łatwiejszy,
trochę pochmurny i bardziej z górki.

Na drodze do Damaszku panuje wyraźnie
większy ruch niż na tej, którą przybyłem z Homs.
Część z niej jest też trasą do Iraku, więc liczba
ciężarówek i autobusów jest po prostu za duża
dla wąskiej, pojedynczej i pozbawionej pobocza
nitki drogi. Nieoczekiwanie, kierowcy wiozący
towar okazali się rozsądniejsi i mniej agresywni
niż ci, który odpowiadali za kilkadziesiąt istnień
ludzkich na pokładzie. Autobusy sprawiają wra-
żenie, jakby ktoś przyspawał pedał gazu do pod-
łogi na początku podróży. Nigdy nie zwalniają,
wyprzedzają każdy pojazd poruszający się choć-
by odrobinę wolniej, nawet jeśli sam jest w trak-
cie wyprzedzania. Ich kierowcy zazwyczaj
anonsują zamiar prześlizgnięcia obok rowerzysty
z dystansem kilku centymetrów i różnicą pręd-

kości koło 100km/h. Zazwyczaj, bo czasem ręka
służąca do naciskania klaksonu zajęta jest już
przez telefon komórkowy. Zaczynam rozumieć,
czemu wiele pojazdów zdobi napis „mashallah”,
który z grubsza oznacza „Bóg tak chciał”.

Ku zaskoczeniu, do stolicy dotarłem w jed-
nym kawałku. Szybko znalazłem hostel, urzą-
dzony w starej rezydencji z miłym patio, zaraz
przy niewielkiej bazarowo-kawiarnianej uliczce.
Z takim komfortem, urokiem, łatwym dostępem
do jedzenia i niską ceną, miejsce jest po prostu
świetne. Byłoby jeszcze lepsze, gdyby pojawili się
inni podróżnicy. Jednego wieczoru spotkałem
dwie Chinki, ale poza tym w kawiarni na patio
gościły głównie grupki miejscowych, przycho-
dzące by napić się herbaty, zapalić nargilę, sko-
rzystać z bezprzewodowego Internetu i zniknąć.
Hostel tymczasem mógłby pomieścić dziesiątki
osób. Mimo że słyszałem o atakach na kilka am-
basad w Damaszku, na ulicy nie dało się zauwa-
żyć śladu zagrożenia. Mimo tego, obcokrajowcy
zostali skutecznie wystraszeni przed odwiedzi-
nami w Syrii, doprowadzając do upadku cały jej
biznes turystyczny.

Samo miasto jest przyjemne, z ładną starów-
ką, sławnym bazarem i wspaniałym meczetem
pośrodku. Moja reakcja nie była jednak tak en-
tuzjastyczna jak w Aleppo. Chyba przyzwycza-
iłem się do Syrii. To, jak i spojrzenie w kalendarz,
mówią mi, że pora ruszać naprzód. Jako że na
południu nie ma wiele do oglądania, a sytuacja w
tamtejszych miastach jest wątpliwa, prawdopo-
dobnie popędzę prosto do granicy, co powinno
zająć mi dwa dni.

Bałagan na wyjściu

Lis 19, 2011 (day 185)

Droga z Damaszku do granicy wyglądała na
prostą. Przynajmniej w kategoriach topologicz-
nych, bo poza tym opuszczenie kraju okazało się
nie takie łatwe. A może nawet by takie było,
gdybym nie wybrał szosy zamiast autostrady.

Posterunki wojskowe pojawiły się od razu. Na
pierwszym tylko machnięto bym jechał, na dru-
gim pokazałem paszport. Do trzech razy sztuka.
Następny był już dłuższym przystankiem ze
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zwyczajowymi pytaniami i przeglądem zawarto-
ści aparatu. Już miałem odjeżdżać, gdy pojawił
się facet w dresie z Kałasznikowem w ręku. Z
twarzy wyglądał podobnie do samego prezyden-
ta i był dość mocno pobudzony. Próbował prze-
konać mnie, że dalsza droga jest obszarem
działań terrorystów i że powinienem odbić na
autostradę. Zapytawszy czy wolno mi jechać da-
lej szosą, usłyszałem znajomą odpowiedź:

— Możesz jechać, ale to bardzo ryzykowne i
nie możemy zagwarantować twojego bezpieczeń-
stwa.

Tym razem zignorowałem ostrzeżenie. Naj-
bardziej podejrzane na dalszej drodze było chyba
moje zachowanie. Wyłączenie świateł, skręcenie
w polną drogę i zniknięcie wśród drzew oliw-
nych to coś, czego „normalni” ludzie pewnie nie
robią.

Przeciwny wiatr, który skrócił mój dystans
ostatniego dnia, przez noc ucichł. Pojawił się za
to deszcz. Dzięki błotu naniesionemu na szosę
przez pojazdy rolnicze, rower, jak i dolna część
mojego ciała, nabrały brązowego koloru. Wyglą-
dając tak atrakcyjnie przejechałem niezliczone
posterunki, zrobiłem pokazy zdjęć, wypiłem parę
szklaneczek herbaty i miałem niemiłe spotkanie
z grupą dziwnie pobudzonych nastolatków, któ-
rzy próbowali zatrzymać mnie siłą. Jeden cios
pozwolił odzyskać wolność. Odjeżdżając poczu-
łem, że ktoś kopnął rower, a pusta butelka, którą
wiozłem z tyłu, przeleciała mi nad głową. Wy-
prostowany środkowy palec był ostatnim moim
słowem w tej kulturalnej wymianie opinii, ale ni-
gdy nie dowiedziałem się czego chciała druga
strona.

W końcu dotarłem do granicznego miasta
Daraa. Tam pokonałem kilka kolejnych poste-
runków, by w końcu zostać poinformowanym, że
granica jest zamknięta. Wspaniale! Świetnie,
chłopaki, że przekazujecie sobie informacje. Tak
zorganizowana armia na pewno wygra każdą
wojnę.

Oficer, który przekazał mi wiadomość, po-
prosił też bym opuścił miasto jak najszybciej, za-
nim zapadnie zmrok.

— Terroryści strzelają do nas każdej nocy.
Każdej nocy! Miasto jest niebezpieczne. Jedź! —
zachęcił mnie.

Pojechałem więc i koniec końców skierowa-
łem się na autostradę. Tamtejsze przejście miało
być otwarte.

Na granicy czekała na mnie kolejna niespo-
dzianka. Podatek wyjazdowy. Chyba armii koń-
czyła się amunicja, bo każdy, kto chciał opuścić
miasto musiał zapłacić 500 SYP (10USD). Do-
kładnie taką samą kwotę, jaką wymieniłem na
jordańskie dinary w Daraa.

Zawsze zastanawiała mnie bezdenna głupota
ludzi, którzy ustanawiają podatki wyjazdowe, ale
nie pomyślą by poinformować kogokolwiek na
wjeździe. Co ma zrobić osoba, która pojawi się
na granicy bez pieniędzy? Czyścić kible w termi-
nalu, czy żebrać przed wejściem, aż do uzbiera-
nia potrzebnej kwoty? W Syrii, gdzie zagraniczne
karty kredytowe zostały zablokowane przez USA
parę miesięcy temu, wygląda to podwójnie głu-
pio.

Na szczęście, wymieniwszy pieniądze z po-
wrotem, po dodaniu paru drobniaków, które zo-
stały w kieszeni, mogłem uzbierać wymaganą
kwotę. Zapłaciłem, dostałem stempel i opuściłem
kraj. I poczułem się z tego powodu szczęśliwy.

Po stronie jordańskiej atmosfera była znacz-
nie spokojniejsza. Nawet fakt, że jedyny banko-
mat nie działał i musiałem znowu wymienić
walutę na opłatę wizową, nie zepsuł mi humoru.
Późno w nocy opuściłem terminal, skręciłem w
stronę Jarash i niebawem rozbiłem namiot koło
drogi.

Porwany przez wyznawców proroka

Lis 22, 2011 (day 188)

Rano udało mi się wyczekać przerwę w desz-
czu i spakować namiot w miarę suchy. Z napra-
wą ubłoconego koła nie poszło już tak
przyjemnie. To jeden z problemów Syrii. Tam-
tejsze opony samochodowe są wyjątkowo podłej
jakości i często wybuchają. Kawałki gumy, wraz z
tysiącami stalowych drucików, zaśmiecają
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wszystkie drogi. Te kawałki stali gładko przebija-
ją najlepsze nawet warstwy zabezpieczające. Tym
razem wyciągnąłem dwa druciki, a niebawem
miałem się przekonać, że to nie koniec.

Mając nadzieję, że napotkam spokojniejszą
atmosferę niż w Syrii, w pierwszym mieście trafi-
łem na... uliczne zamieszki. Dogasały już, po-
dobnie jak resztki opon stanowiących blokadę
drogi. Mimo że ruch poprowadzono bocznymi
uliczkami, takie blokady musiałem pokonać.
Mając świeżo w pamięci poranne naprawy, czu-
łem się jakbym jechał przez nie na gołych po-
śladkach.

Później jednakże kraj pokazał swoją lepszą
stronę. Ogórki i pomidor otrzymane od przy-
drożnych sprzedawców, kubek pysznej gorącej
zupy, który wręczono mi w sklepie, czy chleb z
własnych zapasów, przekazany mi za darmo
przez sprzedawcę, którego zagadnąłem o pieczy-
wo wieczorem. Tuż przed Jarash skręciłem do la-
su i gdy czyściłem z kamieni miejsce pod namiot,
zostałem znaleziony przez dwóch leśników. Moje
wyjaśnienia zostały zaakceptowane i poproszono
mnie tylko bym wezwał ich w razie jakichkol-
wiek problemów. Na szczęście nie trzeba było.

Miasto Jarash słynie z rzymskich ruin. Wielki
kawał starego miasta zachował się w dobrym sta-
nie i miałem zamiar go zobaczyć. Tuż przed
przyjazdem do historycznego centrum zostałem
zaczepiony przez dwóch mężczyzn w samocho-
dzie. Mieli wielkie brody, a kierowca mówił bie-
gle po angielsku. Przedstawił się jako
emerytowany pilot sił powietrznych i zaprosił na
obiad z przyjaciółmi. Umówiliśmy się na spotka-
nie za godzinę. Zostawiło mi to niewiele czasu na
ruiny, ale lepiej rokowało towarzystwo żywych
ludzi niż martwego miasta. Ostateczna decyzja
zapadła, gdy dotarłem do kasy i zobaczyłem ce-
nę. Nawet jeśli chciałbym się pozbyć 8JOD, nie
przyjmowano kart, a na drodze od granicy nie
przejechałem obok ani jednego bankomatu.

Niebawem pojawili się moi nowi koledzy. Ro-
wer wylądował w aucie i wraz ze mną podążył do
domu nieopodal szczytu wzgórza. Emad, pilot i
szczęśliwy ojciec dziewięciorga dzieci, zatrzymał
się na moment przy meczecie by z kimś poroz-
mawiać, co pozwoliło mi na domysły kogo nie-

bawem spotkam.

Obiad był wyborny. Dawno nie jadłem po-
rządnego ryżu ani kurczaka. Podczas rozmowy
potwierdziło się, że zgromadzeni mężczyźni to
osoby religijne, zaangażowane w związaną z tym
działalność. Niebawem zostałem zawieziony do
meczetu by zrozumieć o co chodzi.

Ich zajęcie to "*********" (brak czcionek - re-
dakcja), co z grubsza tłumaczy się jako „podąża-
nie ścieżką Boga”. Przez kilka dni mieszkają w
meczecie, śpią w jednym pomieszczeniu, modlą
się pięć razy dziennie i żyją wspólnie, próbując
jak najwierniej iść za przykładem proroka Ma-
hometa.

Nazwali mnie bratem i pozwolili poczuć się
jak jeden z nich. Dostałem jedzenie, materac do
spania, a noc spędziłem w najgłębszym, najbez-
pieczniejszym kącie pomieszczenia, broniony
przed ewentualnym intruzem przez moich no-
wych braci. Odwiedziliśmy też kilka religijnych
osób, które nie zdecydowały się zamieszkać w
meczecie. Wśród nich był jeden nowy Hadżi –
mężczyzna, który właśnie powrócił z pielgrzymki
do Mekki. Szczerze mówiąc, niewielu widziałem
w życiu ludzi, którzy tak jak on promienieliby
szczęściem.

Oczywiście usłyszałem dużo religijnego wy-
kładu, ale mimo że czasem było tego za dużo, nie
czułem się pod presją. Dbano o mnie do tego
stopnia, że musiałem ciągle odmawiać podtyka-
nych mi rzeczy i proponowanych przysług. Z
ciekawości postanowiłem towarzyszyć im pod-
czas modlitwy w meczecie i próbowałem naśla-
dować ruchy. Jak to w piątki, modłom
towarzyszyły kazania, które bracia na bieżąco
tłumaczyli mi na angielski.

— Pokazujemy ci, jak naprawdę powinni za-
chowywać się muzułmanie — powiedział Emad.
Nie uzyskałem jednak odpowiedzi na pytanie
dlaczego nie można na codzień żyć zgodnie ze
wzorem proroka, zamiast przeznaczać na to tyl-
ko kilka dni. Może ma to coś wspólnego z żona-
mi, które zostały w domu z dziećmi i
przygotowywały posiłki dla mężów zajętych
czynnościami religijnymi.
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Następnego dnia musiałem jechać. Po pierw-
sze nie chciałem nadużywać niesamowitej go-
ścinności, po drugie w ciągu ostatnich
deszczowych dni pokonałem tak niewiele kilo-
metrów, że nie czułem się z tym w porządku. Po
pożegnaniu i zapewnieniu, że mogę wracać kiedy
tylko zapragnę i nawet z przyjaciółmi, skierowa-
łem się do Adżlun. Był to wyjątkowy dzień, do-
kładnie pół roku odkąd opuściłem dom.

Droga przez góry była wymagająca, a do tego
wrócił deszcz. Ubranie tylko zmieniło tempera-
turę ciała, bo pod nim byłem tak samo mokry od
potu. Na szczęście za przełęczą deszcz zaczął
ustawać, a nawet pojawiły się pierwsze promie-
nie słońca. Pomimo tego pogrążałem się w naj-
większej w mym życiu depresji. Mam na myśli
oczywiście dolinę Jordanu.

Przywitanie głośnym "fuck you" przez jakie-
goś dzieciaka nie jest najlepszym znakiem gdy
wjeżdża się w żyzną dolinę, zapełnioną cieplar-
niami i nie dającą szans na dziki kemping. Jazda
w nocy tylko potwierdziła te obawy, a jedyny ho-
tel po drodze oferował zarówno pokoje jak i
miejsca kempingowe, jedne i drugie w śmiesz-
nych cenach.

Zamiast tego sięgnąłem do sposobu nie uży-
wanego od Rumunii. Zajechałem pod bramę ja-
kiejś plantacji i spytałem strażnika o możliwość
rozbicia namiotu za płotem. Stróż, facet sporo po
pięćdziesiątce, zgodził się, ale wskazał na coś
ważniejszego niż jakieś tam namioty. W starej
puszcze po oliwie palił się ogień, a gospodarz
szybko przygotował na nim wspaniałą pastę z
pomidorów, cebuli i oliwy. Ja wyciągnąłem swoje
jedzenie i wspólnie zmontowaliśmy posiłek, któ-
rym podzieliliśmy się ze stróżem z przeciwnej
strony ulicy. Panowie szybko się nasycili, więc ja
wsunąłem resztę do czysta, wprawiając ich w do-
bry humor.

— Żaden namiot, pada deszcz — stwierdził
mój gospodarz gdy spytałem o miejsce do spa-
nia. Zamiast tego wskazał na swoje łóżko.

— A ty? Gdzie będziesz spał? — spytałem.

— Ja nie śpię, jestem w pracy — odparł, ale
czułem, że to nie cała prawda.

I nie była. Wczesnym wieczorem ruch był
spory i przez bramę co rusz coś przejeżdżało,
dając zajęcie gospodarzowi. W przerwach ob-
dzwonił chyba wszystkich przyjaciół, opowiada-
jąc jaki to niespodziewany gość mu się trafił.
Później ruch niemal ustał, a gdy obudziła mnie
jakaś spóźniona ciężarówka, zobaczyłem go
śpiącego na betonowej podłodze pościelonej po-
jedynczym kocem. Głośno zaprotestowałem i
zażądałem zamiany miejsc.

— Nie ma mowy! — odparł, w sposób nie
dopuszczający żadnej dyskusji.

Doświadczyłem różnych rodzajów gościnno-
ści, ale żeby człowiek, starszy pewnie od mojego
ojca, oddawał mi własne łóżko i spał na podło-
dze... tego było za dużo. Rano poprosił mnie o
dolara. Zaświtało mi, że chce pieniążka z mojego
kraju, ale podczas wieczornej rozmowy chyba
nie zrozumieliśmy się i pomyślał, że w Polsce
mamy dolary. Tak się składało, że miałem przy
sobie kilka jednodolarówek, w odróżnieniu od
złotówek. Dałem mu jedną, wywołując szeroki
uśmiech. Potem oddałem mu resztę kawy, którą
szybko przyrządził i podzielił się ze mną. Oszo-
łomiony, odjechałem.

Droga nad Morze Martwe była łatwa, choć
czasem zatłoczona. Zostawiłem z boku drogie
hotele północnego wybrzeża i niedługo dotarłem
do miejsca darmowej kąpieli. Kilka źródeł, nie-
które dość ciepłe, dostarcza tam słodkiej wody,
która pozwala opłukać się z soli po wizycie w
morzu. Przewodnik ostrzega, że miejsce to jest
zaśmiecone. To nieodpowiednie słowo. Okolica
wygląda jak jedno wielkie wysypisko śmieci, za-
walone plastikowymi butelkami, talerzami,
sztućcami i pudełkami po papierosach. Polecam
wszystkim, by podczas wizyty tutaj zatrzymali się
przy hotelach i wydali te kilka dinarów za dostęp
do porządnej plaży.

Sama kąpiel była zabawna. Pływać się nie da,
bo z każdym odepchnięciem kończyny wyska-
kują z wody. Można za to położyć się na po-
wierzchni i utrzymywać na niej bez żadnego
wysiłku. Mimo że deszcze się skończyły, nadal
było pochmurno i wietrznie i nawet tutaj, kilka-
set metrów poniżej poziomu morza, wiało chło-
dem. Szybko skończyłem i rozbiłem obóz kilka
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kilometrów dalej.

Nazajutrz musiałem znów załatać dętkę i wy-
ciągnąć kilka drucików z opony. Podczas tych
czynności dostrzegłem jakichś rowerzystów ja-
dących w dół drogą. Niebawem spotkałem ich na
postoju. Grupa 20 Brytyjczyków była w drodze
do tego samego miejsca co ja. Pedałowali bez ba-
gażu, z samochodami wsparcia i zorganizowa-
nym wyżywieniem. Nie była to jednak zwykła
komercyjna wycieczka, ale zbiórka pieniędzy na
cele dobroczynne. Za pięciodniową przejażdżkę
niektórzy dali więcej niż mój budżet na całą wy-
prawę.

Miło było z kimś jechać i słyszeć w końcu po-
prawny angielski. Mimo że to żadna zabawa ści-
gać się z ludźmi, którzy jeżdżą okazjonalnie lub
wcale, ja miałem bagaż, który skutecznie spowal-
niał mnie na 25km podjeździe do Karak. To wy-
starczyło, by trzymać mnie blisko środka stawki i
by wypompować mnie tak, jak jeszcze nigdy wy-
czerpany nie byłem. Chyba to był zły pomysł by
opuścić śniadanie tego dnia.

Gdy wszedłem do sklepu w Karak, jeszcze
ociekający potem, ale już zmarznięty, zgarnąłem
jakieś dwa słodycze i puszkę coli. Usłyszałem
wtedy typowe obliczenie: 3 rzeczy, 3 dinary. Ro-
ześmiałem się głośno i skierowałem do wyjścia.
Obniżyło to cenę, ale nadal nie do poziomu, któ-
ry powstrzymałby mnie od śmiechu. Cena znów
spadła, tym razem w akceptowalne okolice, ale
wiedziałem już, że wpakowałem się w pułapkę
turystyczną.

Brytyjczycy zaprosili mnie na kolację, po
czym autobusem pojechali do Petry. Zacząłem
rozglądać się za hotelem, by szybko przekonać
się, że tylko dwa są otwarte o tej porze. Tańszy
oferował zimne pokoje za zabójczą cenę. Targo-
wanie przyniosło niewielki rezultat i musiałem
zapłacić 12JOD, chyba najwięcej od początku
podróży. Pomysł na dzień lenia umarł, a kolejny
poranek wyznaczony został na czas ewakuacji.

Wśród skał i wąwozów

Lis 25, 2011 (day 191)

Myślałem, że może uda się dojechać z Karak

do Petry w jeden dzień. Może i się da, ale ja po-
trzebowałem trzech. Droga przecina liczne wą-
wozy, w tym ogromny i malowniczy Wadi Hasa,
w którym miałem jeden z najpiękniejszych do-
tychczas biwaków. Wąwozy oznaczają strome
zjazdy i podobne podjazdy. Dość by wycisnąć li-
try potu i zagwarantować dobry sen, jak to zwy-
kle po wysiłku fizycznym.

Pomiędzy kanionami płaskowyż jest zazwy-
czaj pagórkowaty, czasami skalisty, z rozsianymi
gdzieniegdzie sosnowymi lasami. Wygląda na to,
że deszcze docierają tu dość często i dzięki przy-
noszonej w ten sposób wodzie ziemia nadaje się
pod uprawę. Skutkiem tego często przejeżdżałem
przez wioski i miasteczka. Nieraz pojawiały się
dzieciaki rzucające kamieniami, ale znalazłem
dobry sposób na nie. Trzeba najpierw bękarta
przyuważyć, a potem patrzeć mu prosto w oczy.
Tchórze uśmiechają się wtedy głupkowato i uda-
ją, że tylko się gimnastykowali.

W Wadi Musa ulokowałem się w hotelu od-
dalonym od turystycznego, drogiego centrum.
Czy nie po to w końcu mam rower? Z sakwą
pełną kupionego zawczasu jedzenia mogłem nie
obawiać się już typowych problemów turystycz-
nej pułapki. Pojechałem za to na dół, do wejścia
do kompleksu, by zgarnąć darmową mapę i zo-
baczyć niewiarygodną cenę biletu.

Zapłacić 50JOD (trochę ponad 50EUR) i nie
zapłacić 50JOD to całe 100JOD różnicy, czyż
nie? Wniosek był prosty: albo wejdę za darmo
albo pozwolę Petrze poczekać aż będę bogatym
emerytem z dużym brzuchem. Wiedziałem, że ta
pierwsza opcja jest możliwa.

Następnego dnia przyjechałem do Petry z ra-
na. Zamiast skierować się do wejścia, skręciłem
w drogę prowadzącą do „Małej Petry”. Około pół
kilometra od oficjalnego wejścia można natrafić
na ruiny zamku krzyżowców. Piaskowiec jest tu
pocięty w fantastyczne kształty, głównie za spra-
wą płynącej wody. Ukrywszy rower między ska-
łami i krzakami po drugiej stronie drogi,
przeskoczyłem przez niewielki murek.

Pierwsze podejście zakończyło się fiaskiem.
Schodząc przez piękny ale zaśmiecony labirynt
wypłukanych przez wodę wąwozów i tuneli, do-
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tarłem do szczytu sporej, 10-metrowej ściany,
bez możliwości bezpiecznego zejścia na dół. Nie
jestem wspinaczem i podejrzewam, że ktoś do-
świadczony dałby sobie tam radę, ale mi pozo-
stało tylko wygramolić się z powrotem.

Druga próba była bardziej zaplanowana. Za-
mek miał fosę. Około 20-metrowej głębokości
wąską szczelinę, powstałą na pewno przy pomo-
cy ludzkich rąk. Mały mostek łączył zamek z lą-
dem i stamtąd zacząłem zejście. Idąc w lewo
szybko dotarłem do dna fosy. Potem był już spa-
cer po piasku do bardzo obiecująco wyglądające-
go koryta okresowego strumyka.

Schodząc dalej, musiałem podjąć ryzyko. Ze-
skoczyć ze skały, na którą nie mógłbym wspiąć
się z powrotem, nie wiedząc jeszcze czy droga
przede mną jest do pokonania. Na szczęście była.
Po około dwudziestu minutach spotkałem kozy i
pierwszych ludzi na osiołkach. Najwyraźniej Be-
duini z wioski widocznej po prawej stronie (leżą-
cej przy drodze, z której zszedłem) trzymają w
dolinie swoje zwierzęta. To oznacza, że ze wsi
można zejść do Petry jeszcze łatwiej niż obraną
przeze mnie drogą. Wiem, że kilka osób mnie
zauważyło, ale nikt nie przejmował się tym, że
łamię jakieś reguły.

Petra robi wrażenie, choć dla mnie to właśnie
zejście przez skalny labirynt było ciekawsze niż
cokolwiek w samym kompleksie. Pomimo tego,
klasztor na górze bardzo mi się podobał, a widok
na drugą stronę był wspaniały. Wiatr przyniósł
niskie, szare chmury, a mgła wraz z absolutną ci-
szą nadały atmosferę tajemniczości tym skali-
stym górom pociętym bezdennymi dolinami.
Badanie tej okolicy na pewno zaowocowałoby
świetną zabawą, ale wejście w pojedynkę trzeba
by uznać za conajmniej nieodpowiedzialne.

Kilka godzin później przybyły hordy zorgani-
zowanych wycieczek, a naciągacze przebudzili się
i stali nieznośni. Wysiłek włożony we wspinaczkę
po skałach, wraz z wyczerpanym zapasem jedze-
nia też dały się we znaki i skłoniły mnie do po-
wrotu. Na eksploracji całego kompleksu można
spędzić kilka dni. A najlepsze jest, że poza kilko-
ma małymi zastrzeżonymi strefami, po całej
okolicy można wałęsać się do woli, wspinać na
skały, odkrywać i ryzykować życiem bez ograni-

czeń.

W pogoni za słońcem

Gru 1, 2011 (day 197)

Z Petry konsekwentnie podążałem King's
Way (Drogą Królewską), widokową szosą wio-
dącą wzdłuż najwyższych łańcuchów górskich
Jordanii. Oznaczało to kolejną wspinaczkę na
około 1650m, która okazała się łatwiejsza niż się
obawiałem i zaowocowała wspaniałym wido-
kiem na skalne miasto i jego otoczenie. Słonko
dawało przyjemne ciepło, ale nie przesadzało,
dzięki czemu podjazdy nie nastręczały trudności.

Wieczorem, jednakże, uległo to zmianie. Za-
mknięcie Petry obwieścił sznur rozpędzonych
autokarów, wywożących grupy wycieczkowe za-
pewne do Aqaby lub Wadi Rum. Wraz z zacho-
dzącym słońcem gwałtownie spadła też
temperatura, zmuszając mnie do przyodziania w
zimowe ciuchy. Na szczęście, gdy tylko dotarłem
do najwyższego punktu na trasie, dostrzegłem w
oddali Desert Highway. Stąd było już tylko w
dół. Zjechałem ile się dało zanim zapadły zupeł-
ne ciemności. Wynikiem była znośna tempera-
tura w nocy i dobry sen. Tuż przed noclegiem
zostałem zatrzymany przez zaciekawionych po-
licjantów. Jeden z nich znał kilka słów po polsku,
których nauczył się podczas misji stabilizacyjnej
w Kosowie. Po krótkiej rozmowie zostałem po-
częstowany świeżymi pomidorami i życzeniami
pomyślnej jazdy. W Jordanii zdarzyło mi się kil-
ka podobnych spotkań i policjanci zawsze byli
przyjaźni i pomocni.

Następny dzień to był czysty relaks. Pozostałe
85km do Aqaby stanowiły niemal nieprzerwany
zjazd i zabrały mnie z dala od zimnych wyżyn,
wprost nad ciepłe brzegi Morza Czerwonego. To
było ósme morze na mojej trasie i moment, któ-
rego wyczekiwałem z niecierpliwością. Nareszcie
ciepłe noce!

Miasto Aqaba, jedyny port Jordanii, jest wiel-
kim węzłem komunikacyjnym. Na szczęście do-
brze zorganizowanym, dzięki czemu ciężarówki
omijają miasto, które ma nowoczesny i czysty
wygląd. Chyba każda droga kompania hotelowa
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ma tutaj swoją placówkę, a ludzie na ulicy i w
sklepach mówią wieloma językami. Jedyna wada,
że poza niedużą dzielnicą bazarową, jest tu dość
drogo.

Przemknąłem przez miasto, kierując się ku
plaży niedaleko saudyjskiej granicy. Polecono mi
to miejsce jako darmowy kemping. I rzeczywi-
ście, oprócz hoteli i płatnych obozowisk, jest tam
kawałek plaży, na którym można za darmo roz-
bić swój namiot lub wypożyczyć taki za kilka di-
narów. Tuż przed zachodem słońca zdążyłem
jeszcze wziąć wymarzoną kąpiel.

Kolejnego dnia, niestety, północny wiatr
przybrał na sile i trząsłem się na samą myśl o
pływaniu. Zamiast tego udałem się do miasta na
poszukiwanie biletu na prom, a namiot zostawi-
łem pod opieką chłopca z plażowego baru, w za-
mian za możliwość jeżdżenia na moim rowerze.

Mimo że na końcu zatoki Aqaby spotykają się
granice czterech państw i przewijają się setki
statków, połączenie promowe z Egiptem jest mo-
nopolem firmy AB Maritime. Skutek jest oczywi-
sty: 65USD za bilet i „elastyczny” rozkład jazdy,
co oznacza, że prom zazwyczaj wypływa z kilku-
godzinnym opóźnieniem. Na dodatek, z powodu
niedawnych „problemów technicznych”, w służ-
bie pozostaje tylko powolny statek. Jako że prze-
kroczenie lądem Izraela nie wchodziło w
rachubę, nie miałem innej opcji.

Po powrocie na plażę zauważyłem, że mój ro-
wer zyskał nowe wgniecenia i zarysowania, tak
jakby przejechał kolejnych kilka tysięcy kilome-
trów w trudnych warunkach. Dobrze że w Kairze
mam zaplanowany grubszy remont. Moje relacje
z dzieciakiem uległy ochłodzeniu, ale nadal były
pozytywne. Próbowaliśmy zabić nudę grając w
karty, podczas gdy wiatr zniechęcił wszystkich
do kąpieli i pozostawił plażę bezludną i pustą.
Nie zmieniło się to i kolejnego dnia, gdy w końcu
spakowałem się i udałem w stronę portu.

Podobnie jak w Syrii, na jordańskiej granicy
panuje niezły bałagan. Nowy podatek wyjazdowy
opiewa na sumę 8JOD, a nie 5JOD, jak mylnie
poinformowały mnie instrukcje na bilecie. Oczy-
wiście w porcie nie ma bankomatu, a najbliższy
znajduje się w oddalonym o 7km mieście. Pierw-

szy etap egipskiej procedury imigracyjnej odby-
wa się na pokładzie, a prom czeka z oddaniem
cum na jego zakończenie. Mimo że zaokrętowa-
nie rozpoczęło się o 22:30, statek wyruszył do-
piero około 3 rano. Lotnicze siedzenia w
zatłoczonej sali nie dawały szans na dobry sen.

Przed przyjazdem spodziewałem się, że Jor-
dania będzie dużo droższa i mniej gościnna niż
Syria. Zostałem jednak pozytywnie zaskoczony.
Ludzie byli wspaniali, chyba najbardziej przyjaź-
ni dotychczas. A poza głównymi atrakcjami tu-
rystycznymi i ich okolicami ceny utrzymywały
się na niskim poziomie.

Nie odwiedziwszy Wadi Rum ani innych pu-
stynnych atrakcji, mam powód by tu wrócić. No
i oczywiście mam braci w Jarash.

Ostatnie dni w Azji

Gru 16, 2011 (day 212)

Ostatniego dnia w Aqabie przyszło mi do
głowy sprawdzić CouchSurfing. Rzadki dostęp
do sieci i obfitość spontanicznych zaproszeń
sprawiły, że nie używałem tego typu serwisów,
od kiedy opuściłem Turcję. Zaglądając do Nu-
weiby trafiłem na profil Mageda i szybko otrzy-
małem pozytywną odpowiedź.

Habiba Village to miły, cichy i dobrze znany
kemping na plaży. Habiba Organic Farm jest z
kolei nowym przedsięwzięciem. Obydwa należą
do Mageda, miłego człowieka z beduińskimi i
włoskimi korzeniami. Zaoferowałem mu pomoc
na farmie podczas mojego pobytu, co zaowoco-
wało kontaktem z interesującymi osobami za-
mieszkującymi to małe miasteczko.

Podczas niskiego sezonu, gdy w Egipcie nadal
tli się ogień rewolucji, Nuweiba sprawia wrażenie
jakby zamieszkiwało ją kilka beduińskich rodzin
i pojedynczy, zagubieni turyści. Na drugi rzut
oka, jednakże, okazuje się, że okolicę zasiedla
mieszanka imigrantów z wielu krajów. Mój go-
spodarz jest jednym z tych, którzy uważają
współpracę między miejscowymi a przybyszami
za klucz do rozwoju całej społeczności. Kemping
i farma, gdzie lokalni pracownicy i zagraniczni
ochotnicy pracują razem, są najlepszymi tego
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przykładami. Maged nie jest sam. W Nuweibie,
Dahabie, Tabie i Sharm ash-Sheikh istnieją inne
inicjatywy, zbliżające do siebie ludzi różnych
kultur i pomagające żyć na wymagającej, pustyn-
nej ziemi Synaju, niewpadające jednocześnie w
główny nurt masowej turystyki.

Senna atmosfera i niezmiennie błękitne niebo
Nuweiby robią z niej świetne miejsce na przerwę
od pedałowania. Po pięciu dniach powiedziałem
gospodarzom „do zobaczenia” i odjechałem. Te-
raz musiałem dotrzeć do Kairu, ale Nuweiba do-
skonale nadaje się na nieodległy już odpoczynek
od pedałowania.

Podjazd do Świętej Katarzyny wymagał
wspięcia się z poziomu morza na 1500m. Po ła-
godnym klimacie plaży, powrót do biwakowania
w temperaturach około zera nie był zbyt przy-
jemny, ale niewygodę wynagradzały widoki na
pustyni. Po dwóch dniach dotarłem do wioski i
spotkałem Aaldrika, z którym już dawno temu
skontaktowałem się poprzez WarmShowers.
Wspólnie z żoną Sonią opuścili oni dom ponad
cztery lata temu i objechali świat na rowerach.
Długi pobyt na Synaju (w przypadku Sonii rów-
nież w Arabii Saudyjskiej) nie był planowany, ale
zaowocował pozytywnymi wynikami. Aaldrik
(lub Ali, jak go tutaj nazywają) uruchomił pro-
jekt Bedouin Bus, który jest pierwszym publicz-
nym połączeniem między Św. Katarzyną a
Nuweibą/Dahabem, alternatywnym do drogiej
taksówki.

Pobyt wykorzystałem by wspiąć się na sławną
górę Synaj. Nie jest wysoka, ale główny szlak
wiodący po stromych schodach stanowi wyzwa-
nie dla turystów przywożonych tam autobusami.
Zachodni szlak, który wybrałem, sprawia wraże-
nie znacznie łatwiejszego i nieodwiedzanego
prawie przez nikogo. Omija on również kasę bi-
letową. Załamanie turystycznego biznesu dosko-
nale widać na szczycie, po ilości śmieci,
nieproporcjonalnie dużej w stosunku do liczby
przybywających gości.

Powrót z wyżyn Synaju był niezwykle przy-
jemny. Cztery godziny zjazdu niemal bez peda-
łowania, z prędkością zazwyczaj ponad 25km/h i
stale rosnącą temperaturą. Ale ta łatwa jazda
zmieniła się nagle w jedną z najcięższych, gdy

tylko dotarłem na wybrzeże. Wiedziałem wcze-
śniej, że czeka na mnie przeciwny wiatr, ale jego
siła była wręcz dzika. Ledwo dawałem radę je-
chać 10km/h po płaskim terenie. Tym przyjem-
niej było zostać zatrzymanym przez strażników
przy jakimś magazynie ropy. Pojawiła się herbata
i kilkukrotnie musiałem odmówić jointa, którego
palili sobie w godzinach pracy. Marihuana jest
bardzo popularna w Egipcie i podczas krótkiego
pobytu spotkałem tu więcej palaczy niż na całej
trasie dotychczas. Był wśród nich też samotny,
zaspany Beduin, który zaprosił mnie kilka dni
wcześniej na herbatę i przyrządził ją w starej
puszce po fasoli, na ognisku z zeschłej trawy. Pa-
lił skręty z czystej konopi, bez niezdrowego do-
datku tytoniu.

Zachodnie wybrzeże Synaju znane jest wśród
kite- i windsurferów dzięki stałemu, silnemu
wiatrowi z północy. To oczywiście kierunek
przeciwny do mojego. Cały dzień ciężkiej fizycz-
nej pracy owocował dystansem około 60km. A
takich dni trzeba było trzech, by dotrzeć do po-
łudniowego końca Kanału Sueskiego i kolejnego
by znaleźć się w pobliżu promu do Ismaili. Każ-
dy, komu nie zależy na przejechaniu całego lą-
dowego dystansu rowerem, powinien zapakować
się w autobus zaraz po dotarciu na wybrzeże i
uciekać. Nie ma tu nic interesującego, tylko ru-
chliwa droga i seria wielkich ośrodków wypo-
czynkowych, w większości niedokończonych i
niemal całkowicie pustych.

W cieple i bez komarów rozleniwiłem się w
kwestii biwakowania. Chowając się jedynie przed
wiatrem, słabnącym po zachodzie, i nie rozbija-
jąc namiotu, spędziłem jedną noc w głębi krót-
kiego wąwozu, kolejną pod dziko rosnącą palmą,
a na następną po prostu walnąłem się w piach
pomiędzy młodymi drzewkami oliwnymi. Ro-
botnicy, którzy przyszli rano zbierać owoce, za-
dawali sporo pytań, ale o tak wczesnej godzinie
byłem w stanie tylko wybełkotać kilka słów (w
większości po polsku) i odjechać.

Droga wzdłuż Kanału wiedzie z pustyni w
żyzną, rolniczą ziemię. Po kolejnej nocy, spędzo-
nej wśród drzew pomarańczowych, dotarłem do
przeprawy promowej. Łodzie przewożą pasaże-
rów i samochody, korzystając z przerw pomiędzy
ogromnymi statkami przemierzającymi kanał.



411

Ruch jest tu równie wielki jak i same statki, za-
zwyczaj wiozące kontenery z Chin. Szybko i za
darmo zostałem przetransportowany do Afryki,
trzeciego kontynentu na mojej drodze.

Moim zamiarem było zanocowanie w Ismaili.
Miasto wyglądało ładnie, a dawno już nie odwie-
dziłem żadnego. Nie mogłem wtedy wiedzieć jak
szybko przyjdzie mi zmienić zdanie. Tymczasem,
pierwszym punktem na liście była wizyta w ka-
fejce internetowej. Po nawiązaniu kontaktu ze
światem udałem się do hotelu poleconego mi
przez przyjaznego właściciela kafei. Wyglądał on
jakby najlepsze czasy minęły kilka dekad temu, a
od tego czasu nikt nie zatroszczył się o więcej jak
wbicie gwoździa w rozpadające się elementy. Ka-
wiarnia na parterze miała ścianę upiększoną roz-
bryzganą kawą, a ściany mojego pokoju,
pomalowane na różowo, zdobił grzyb, napisy,
ślady jedzenia i chyba wszelkich możliwych pły-
nów ustrojowych. Przynajmniej łóżko wyglądało
czyściej, a po targach cena spadła do 7USD. Na-
dal sporo za taki bajzel, ale mogłem zaszaleć po
dwóch tygodniach mieszkania za darmo.

Zapomniałem sprawdzić jedną rzecz przed
zapłaceniem. Oczywiście brakowało ciepłej wo-
dy, a odpływ w wannie był zatkany. Zszedłem na
dół by się poskarżyć i zastałem recepcjonistę
przy barze, wertującego mój paszport. Nie był w
stanie mnie zrozumieć, więc powędrowaliśmy z
powrotem na górę. Zapłaciwszy już, byłem w sła-
bej pozycji do negocjowania czegokolwiek, ale i
tak próbowałem go przekonać do znalezienia go-
rącej wody albo obniżenia ceny.

Nasza dyskusja nad napełniającą się wanną
stawała się coraz żywsza. Facet zaczął gestykulo-
wać i nagle... zobaczyłem jak mój paszport wysu-
wa się z jego dłoni i leci wprost do wody.

On szybciej zdał sobie sprawę z tego co nastą-
piło i skoczył na ratunek. Szybka reakcja i mo-
mentalne wycofanie uratowały go przed
paskudnymi konsekwencjami. No i miałem coś
ważniejszego do zrobienia niż bicie człowieka.
Rzuciłem się za papierem toaletowym i starałem
zebrać jak najwięcej wody. Na szczęście i klej na
wizach i tusz na pieczątkach okazał się dobrej ja-
kości i poza pofalowanymi krawędziami stron
nie widać żadnych uszkodzeń. Ponieważ w pasz-

porcie nadal były pieniądze, które zapłaciłem,
nie pozostało nic innego jak zgarnąć wszystko i
opuścić lokal.

Dalsze poszukiwania ujawniły wypełniony
gośćmi młodzieżowy hostel i kilka innych
miejsc, które byłyby w porządku, gdyby obcięły
jedno zero z ceny. Mimo że słońce już zachodzi-
ło, postanowiłem opuścić miasto. Biwak w pal-
mowym sadzie okazał się przyzwoity, a robotnicy
znaleźli mnie, gdy już kończyłem pakowanie.

Droga do Kairu to nudna, ruchliwa autostra-
da, aż do ostatnich kilometrów, gdzie zaczęło się
robić ciekawie. Ruch utknął tam w korku, a ja,
przemykając się pomiędzy samochodami lub po
ubitej ziemi z boku, powoli przedostawałem się
naprzód, szybciej niż jakikolwiek czterokołowy
pojazd. W mieście pojawiły się chodniki, świetna
alternatywa dla zapchanej samochodami jezdni.
Generalnie ruch w Kairze wymyka się wszelkim
opisom. To chaos podobny jak w Delhi czy Te-
heranie. Warto doświadczyć tego na moment, ale
codzienne poruszanie się rowerem w tym bała-
ganie i spalinach jest wykluczone.

Zaskakująco szybko dotarłem do Helipolis i
spotkałem się z Johnem, brytyjskim rowerzystą i
podróżnikiem z ogromnym bagażem doświad-
czeń ze wszystkich kontynentów, pracującym tu
w charakterze nauczyciela. Skontaktowałem się z
nim za pomocą WarmShowers. Jego mieszkanie
będzie domem dla mojego roweru na blisko
miesiąc, podczas gdy ja mam zamiar zrobić wa-
kacje od pedałowania.

Egipskie wakacje

Sty 9, 2012 (day 236)

„Welcome to Egypt!” to zdanie, które słyszy
się przynajmniej kilka razy dziennie podczas
zwiedzania egipskich miast. Przyjazne podejście
do gości, do którego przywykłem na Bliskim
Wschodzie, ma swoją kontynuację w Afryce.
Jakkolwiek, można już tu odebrać wyraźne sy-
gnały, przypominające podróżnikowi, na jakim
kontynencie się znalazł.

Mimo że mieszkałem kilka miesięcy w Tehe-
ranie, jednym z najbardziej zatłoczonych i za-
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nieczyszczonych miast na świecie, to wielkość i
ruch uliczny Kairu zrobiły na mnie wrażenie. Ja-
dąc z Heliopolis — gdzie zatrzymałem się w
mieszkaniu Johna — do Piramid można spędzić
dwie godziny, podczas których wdycha się więk-
szość tablicy Mendelejewa, z ledwością unika
przejechania przez rozliczne środki transportu
(wliczając w to zwierzęta) i wchodzi w bliski
kontakt fizyczny z przedstawicielami obojga płci
na pokładzie minibusu w godzinach szczytu.
Tylko po to, by do celu dojechać o godzinie za-
mknięcia.

Będąc przyzwyczajonym do ciszy i świeższego
powietrza, zacząłem badanie stolicy dość nie-
mrawo. Pierwsze dni upłynęły na relaksie z
książką i delektowaniu się tanim egipskim jedze-
niem. Pierwsze odwiedziny w centrum miały
miejsce kilka godzin po tym jak armia brutalnie
oczyściła Tahrir z demonstrantów. Pomimo tego,
wieczorem na plac przybyła kolejna pokojowa
demonstracja i na nim już została. Przez kolejne
dni byłem świadkiem protestów, słyszałem w no-
cy strzały, ale jakoś wszystko to ograniczone było
do centralnego placu. Jedną przecznicę dalej ży-
cie płynęło normalnie, w tłumie pijącym herbatę
i palącym szisze, z ulicznymi sprzedawcami ofe-
rującymi pomarańcze i falafele.

Czekałem na ważną osobę z Polski. Gdy już
przyjechała, zatrzymaliśmy się na moment w
centrum, akurat żeby spotkać ciekawych podróż-
ników.

Z dwoma z nich, jadącymi z Londynu do
Kapsztadu, skontaktowałem się zawczasu. Nasze
planowane trasy są niemal identyczne i pomimo
odpoczynku od roweru, mam nadal szansę ich
dogonić i wspólnie wjechać w głąb Afryki.

Podczas wizyty w sklepie rowerowym chłopcy
natknęli się na trzech Południowoafrykańczy-
ków, którzy właśnie dotarli do celu, jadąc w do-
kładnie przeciwnym kierunku. Pojawił się też
Portugalczyk, Mateusz, podążający z Nordkapp
na Przylądek Igielny, tyle że bez roweru. Wspól-
nie utworzyliśmy porządny zespół do picia piwa,
który szybko wyleczył mnie z trzymiesięcznej
abstynencji. Pomimo muzułmańskiej kultury,
Egipt oferuje przyjemne miejsca do tego zajęcia,
przynajmniej w Kairze.

Szybko jednak, po nieudanej próbie odwie-
dzenia Piramid, uciekliśmy od smogu i hałasu
stolicy. Mając trzy tygodnie do dyspozycji, ru-
szyliśmy najpierw do Aleksandrii.

To śródziemnomorskie miasto ma więcej
uroku niż centrum Kairu. Rozciągnięte wzdłuż
wybrzeża i obfitujące w europejską architekturę,
jest mniej dotknięte korkami ulicznymi (choć
nadbrzeżna ulica za dnia nie jest przyjemna) i
oferuje świeże powietrze. Małe boczne uliczki
pozwoliły nam zwiedzić targowiska i nacieszyć
się tanim, lokalnym jedzeniem. To dobre miasto
na ucieczkę ze stolicy, oddalone jedynie o trzy
godziny jazdy pociągiem.

Miejscem, w którym chcieliśmy spędzić naj-
więcej czasu, była Habiba, ten sam kemping, na
którym mieszkałem zaraz po przybyciu do Egip-
tu. Pomagając na organicznej farmie i robiąc coś
dobrego, popołudniami mieliśmy do dyspozycji
plażę z noclegiem i wyżywieniem w komplecie.
Przyjemny i produktywny układ, który zachęcił
mnie do poszukania podobnych okazji w Afryce.
Ostatnie dni naszego pobytu zbiegły się ze spo-
tkaniem CouchSurfing, mającym miejsce kilka
kilometrów obok. Nowy Rok powitaliśmy jednak
w Św. Katarzynie, do której dotarliśmy Bedouin
Busem, w towarzystwie Aaldrika i podróżników,
których akurat los rzucił w to samo miejsce.

Najdłuższą i najbardziej niecodzienną wy-
cieczką była jednak przejażdżka pociągiem do
Luksoru. To miasto ma sławę jednej z najwięk-
szych pułapek turystycznych na świecie. Obfitość
egipskich świątyń, grobowców i całej gamy in-
nych pozostałości przyciąga tu autobusy pełne
turystów. W niskim sezonie, w trakcie rewolucji
liczyłem, że liczba turystów na metr kwadratowy
osiągnie jakiś akceptowalny poziom.

Jeśli chodzi o ilość przyjezdnych, to nie było
źle. Dużo gorzej natomiast przedstawiała się sy-
tuacja z naciągaczami. Z wyjątkową upierdliwo-
ścią próbowano nam sprzedać rejsy feluką,
przejażdżki bryczką lub taksówką, a słowo „nie”
zdawało się być nieznane lub oznaczać „napieraj
mocniej”.

Częściowo z konieczności oszczędzania, po
części dla zabawy, zaczęliśmy starania o uzyska-
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nie cen takich samych jak Egipcjanie. Za wszyst-
ko. W takim miejscu, jak Luksor, gwarantuje to
długie godziny zabawy: zbijanie ceny falafela do
jednej piątej początkowej oferty jedynie przy po-
mocy śmiechu, czy zaskakiwanie sprzedawców
zdolnością odczytania arabskiego menu. Głośne
pytanie, dlaczego menu w wersji angielskiej i
arabskiej prezentują bardzo odmienne ceny, nie
zbijało z tropu restauratorów. Odpowiedzi były
twórcze i zabawne (np. „Egipcjanie mali i egip-
skie porcje małe. Tylko ćwierć funta mięsa. Tu-
rystyczna porcja duża — pół funta mięsa!”)

Zwiedzając boczne uliczki prędko natrafili-
śmy na herbaciarnię, w której niezwykle przyja-
zny właściciel nie spróbował nas okantować.
Mimo że w zachodnich kategoriach stan sanitar-
ny można by określić jako rozpaczliwy, lokal stał
się naszym ulubionym miejscem do odpoczynku
przy kawie lub herbacie. Nie trzeba było dużo
czasu, by przekonać się, że inne białe twarze nie
zaglądają tam niemal wcale. Zatrzymać się, by
strzelić zdjęcie Egipcjanina palącego sziszę —
owszem, ale by wejść i zamówić herbatę — nigdy.
Nie dziwię się, że miejscowi, będąc traktowani
jak okaz w zoo, zyskują ochotę by turystę w za-
mian oskubać z pieniędzy.

Segregacja rasowa w Luksorze jest niemal
idealna. Uliczkę w bok od turystycznego bazaru
nie sposób już wypatrzeć białą twarz. Opuszcza-
jąc takie enklawy, ściągaliśmy na siebie uwagę
miejscowych, ale też spotkaliśmy wiele przyja-
znych i uczciwych osób. Posiłek w restauracji
prowadzonej przez kobiety, na żywej, wąskiej i
niewybrukowanej uliczce, z praniem wiszącym
nad głową, to ciekawsze zajęcie niż przeciskanie
się wśród opalonych Europejczyków, w ubra-
niach zdecydowanie za skąpych jak na muzuł-
mański kraj.

Dwa razy jednakże spotkaliśmy się z jawną i
upartą dyskryminacją za bycie obcokrajowcem.
Raz w restauracji, gdzie obsługa otwarcie doma-
gała się od nas wyższej ceny za sam fakt niebycia
Egipcjanami, mimo że wskazałem nasz wybór na
arabskim menu i z niego odczytałem cenę. Spór
był na szczęście krótki. Zostawiliśmy właściwą
kwotę w drobniakach i opuściliśmy lokal.

Drugi przypadek był gorszy. Rasistowskie za-

sady okazały się być obowiązującym prawem. W
świątyni Karnak dostępne były dwa rodzaje bile-
tów: „zagraniczny” za 65EGP i „egipski” za...
2EGP. Obsługa w kasie żartowała, że to sposób
na zachęcenie Egipcjan, bo w przeciwnym razie
żaden by świątyni nigdy nie odwiedził. Pomimo
dobrego humoru nie sprzedali mi jednak biletów
po egipskiej cenie. Gdy udało się je uzyskać przy
pomocy pośrednika, zawrócono nas z kolei na
wejściu. Praktyka taka wydaje się być rozpo-
wszechniona we wszystkich zabytkach, więc po-
zostałości z czasów faraonów mogą nie doczekać
się mojej wizyty.

Skorzystaliśmy z nadmiaru czasu i wdaliśmy
w rozmowy ze sprzedawcami pamiątek. Poko-
nawszy barierę turysta–naciągacz, mogliśmy po-
słuchać ich opinii na temat nieciekawej sytuacji
najbiedniejszych warstw społecznych, które
obejmują zdecydowaną większość ludności
Egiptu, podczas gdy niewielka elita gromadzi
prawie całe bogactwa kraju. Zajęcia takie jak
sprzedaż pamiątek nie wymagają dużego kapita-
łu, ale nie przynoszą też sensownych zysków. Te-
go dnia handlarze nie sprzedali ani jednego
plastikowego skarabeusza ani kota, mimo że ata-
kowali każdą wycieczkę opuszczającą świątynię.
Poskarżywszy się na zachłanność i niekompe-
tencję klasy rządzącej, jeden z chłopaków wska-
zał najpierw na antyczne mury, stojące
niezmiennie od trzech tysiącleci, a następnie na
kamienny chodnik, który rozpadł się na kawałki
w trzy lata po ułożeniu.

— To powstało za pieniądze rządu. To jest
nowy Egipt — zażartował ponuro.

Można współczuć biednym Egipcjanom,
szczególnie zaznawszy ich przyjaznej i pomocnej
postawy, ale rzeczywistość nie jest tak prosta.
Mimo że niektórzy pracują ciężko i za niewielkie
pieniądze, to poziomu lenistwa, obiboctwa i nie-
dbałości, których świadkiem byłem w Egipcie,
nie mogę porównać z niczym, co widziałem w
dotychczasowym życiu. Doskonałe podsumowa-
nie, które dane było mi słyszeć ostatnio, mówi że
„ludzie nie mogą pracować trzy godziny dzien-
nie, mieć jedenaściorga dzieci i myśleć o świetla-
nej przyszłości”. Liczby użyte w tym zdaniu nie
są przesadzone. Począwszy od wszechobecnych
gór śmieci, poprzez brytyjskie i francuskie bu-
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dynki, które od wyjazdu Europejczyków nie do-
czekały się nawet świeżej farby, po żołnierzy spa-
cerujących z karabinem w niezasznurowanych
butach — każdego dnia widziałem dowody, że
coś jest nie tak. Jak to możliwe, że kraj z ideal-
nym klimatem i jednymi z najżyźniejszych ziem
na świecie musi dopłacać subsydia do chleba, by
utrzymać ludzi przy życiu?

Rewolucja w Egipcie dopiero się zaczęła i tyl-
ko dotknęła powierzchni. Nie chodzi tylko o
uwolnienie kraju od władzy wojskowej i zapro-
wadzenie demokracji. Chodzi też o edukację,
planowanie i szacunek do pracy. Daleka jest dro-
ga do dobrobytu, zagrożona przez masy analfa-
betów, którzy łatwo mogą paść ofiarą obietnic
ekstremistów.

Oczekując podobieństwa opartego na wspól-
nym języku, religii i ogólnie dużej części kultury,
zaskoczony byłem ogromną różnicą pomiędzy
Egiptem a Syrią (nie mówiąc już o Jordanii) . Mo-
je obserwacje potwierdzają ekspaci, którzy spę-
dzili tutaj trochę więcej czasu. Powiedzieli mi, że
geografia nie kłamie, że tu już zaczyna się Afry-
ka.

Egipt można pokochać za uśmiechniętych lu-
dzi, luźne podejście do pracy i obowiązków, wol-
ność od wielu regulacji obecnych na Zachodzie,
za żywe miasta i zielone wioski. Można go też
znienawidzić za ciągłe naciąganie na cenach,
mały szacunek dla pracy, absolutny brak poczu-
cia czasu, konserwatywne muzułmańskie zasady,
hałaśliwy ruch czy góry śmieci. Jedno jest pewne:
nikt nie pozostanie obojętny ani znudzony. Tak
jak ląd składa się z super żyznej doliny otoczonej
rozległą, martwą pustynią, tak cały kraj pokazuje
ogromne kontrasty w każdej dziedzinie. Jeszcze
przez kilka tygodni będę się nim cieszył, in-
sha'Allah.

Przed wyjazdem w dzikie tereny

Sty 12, 2012 (day 239)

Kair jest kluczowym punktem na mojej dro-
dze, jako że leży w okolicach połowy dystansu,
który mam zamiar pokonać. Zaczął się też nowy
rok, co akurat dla mnie ma niewielkie znaczenie,
ale jest kolejnym pretekstem by wspomnieć mi-

nione przygody i podsumować co nieco. A więc
proszę. Oto bardziej znaczące elementy siedmiu
miesięcy jazdy w 2011 roku:

Najdłuższy dzienny dystans to 193km pu-
stynnej jazdy do Palmyry. Nie tylko długi, ale i z
przygodami. Nieduże widzę szanse by ten rekord
pobić, ale jeśli ma się to stać, to niebawem. Pła-
skie pustynie i asfaltowe drogi Egiptu i Sudanu
mogą być miejscem ku temu.

Również najkrótszy dzienny dystans jest nie-
łatwy do pobicia, bo niewielki jest sens wsiadać
na rower by przebyć mniej niż 15km. Zdarzyło
się to na drodze z Kołoczawy do Komsomolska,
która istnieje tylko na mapie. Mimo że krótki,
fragment ten wygrywa również konkurs na naj-
trudniejszy odcinek.

Jego przeciwieństwo, najłatwiejszy odcinek, to
zjazd z St. Catherine na wybrzeże. Około 120km
niemal bez pedałowania ani hamowania, tylko
ciesząc oko krajobrazem. Z dobrą nawierzchnią,
wygląda to jak raj dla deskorolkarzy. Aby nie ze-
psuć sobie dobrego wrażenia, po dotarciu na
wybrzeże polecam skręcić na południe, odwrot-
nie niż ja.

Aromatyczny cyklista, czyli najdłuższa jazda
bez kąpieli. Trwała 7 dni i zdarzyła się więcej niż
raz. To niewiele i obiecuję popracować nad tym
wynikiem.

W kategorii geograficznej, mój ulubiony kraj
to Turcja. Ze zróżnicowanym, pięknym krajo-
brazem, wymagającą, ale ciekawą rzeźbą terenu,
wspaniałymi górami, dobrymi drogami, z boga-
tym, różnorodnym, zdrowym, energetycznym,
pachnącym jedzeniem i miłymi, przyjaznymi i
gościnnymi ludźmi wydaje się ona być idealnym
miejscem. Wady: dość wysokie ceny i śmieci
(choć po przejechaniu Bliskiego Wschodu uwa-
żam Turcję za raczej czystą). Z racji geograficz-
nego położenia, jestem niemal pewien, że
zatrzymam się tu na çay jeszcze nie raz.

Sporo czasu zajęły mi rozmyślania, co mógł-
bym uznać za najbardziej niezapomniane do-
świadczenie i jest nim gościna u syryjskiej
rodziny. Aby było jasne: doświadczyłem hojnej
gościnności od nieznajomych ludzi niejeden raz,
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od samego początku w Norwegii, i zawsze to do-
ceniam. Ale ci byli wyjątkowi z dwóch powodów.
Po pierwsze to oni wyszli z inicjatywą, a nie ja.
Po drugie przyjęli mnie niezwyklej hojnie, choć
sami żyli ubogo.

Najbardziej niezapomniane miejsce było już
łatwiejsze do wytypowania. Dwa łańcuchy gór-
skie i dolina pomiędzy nimi, na drodze z Araç do
Kurşunlu, były nie tylko piękne, ale i dość dzikie.
Niewielu ludzi, cudowne widoki i czyste, dzikie
rzeki. Wspaniała nagroda za wybranie drugo-
rzędnej i niełatwej drogi.

Jakkolwiek, element krajobrazu, którego mi
najbardziej brakuje to fińskie jeziora. Nie raz już
marzyłem by rzucić rower na bok, a samemu
skoczyć w głęboką, chłodną i czystą toń słodkiej
wody. Jako że wolę bieżącą od stojącej, polskie
rzeki mogłyby być alternatywą, szczególnie takie
jak Czarna Hańcza. Tak czy inaczej, mogę za ni-
mi już tylko bardziej i bardziej tęsknić, wraz z
każdym kilometrem w głąb Sahary. W Afryce
śródlądowe akweny są rzadkie i zazwyczaj kąpiel
w nich nie bywa bezpieczna.

A teraz kolej na największe kanty! W liczbie
mnogiej, bo nie wiem, który był gorszy. Czy zim-
ny, obskurny pokój za 12JOD w hotelu w Karak,
czy powolny prom z Aqaby do Nuweiby za
65USD? Oba zdarzyły się w Jordanii, podobnie
jak największy kant, który ominąłem, czyli naj-
droższy bilet wstępu, jaki widziałem, i którego
zakupu uniknąłem, wchodząc za darmo do Petry.
Poza tym Jordania bardzo pozytywnie mnie za-
skoczyła, będąc pełną przyjaznych, pomocnych i
hojnych ludzi. Po prostu bądźcie ostrożni otwie-
rając tam portfel. To tyle.

W sumie podczas tych siedmiu miesięcy od-
wiedziłem 14 krajów i przejechałem około
12000km, z czego dwie trzecie samotnie. Zarów-
no w liczbie krajów, jak i kilometrów, jestem w
połowie trasy. Ale w Afryce mam zamiar spędzić
więcej czasu i stan dróg nie jest jedyną przyczy-
ną!

Ostatnie dni w Kairze upłynęły na naprawie
roweru. Jadąc stąd na południe muszę być pew-
ny, że działa on idealnie. Następny sklep rowero-
wy, o którego istnieniu słyszałem, znajduje się

kilka tysięcy kilometrów dalej, w Nairobi. I nie
jest to sklep marzeń.

Reszta notki dotyczy wyłącznie sprzętu rowe-
rowego i mechaniki.

Głównym źródłem zmartwień były koła.
Pancerne obręcze, od których oczekiwałem, że
wytrzymają całą trasę, okazały się być niemal
kompletnie zużyte już w połowie dystansu.
Głównie za sprawą okładzin hamulcowych z
wysokiej półki, które założyłem z nadzieją, że mi
pomogą, ale bez wiedzy jak miałyby to zrobić.
Pomogły, istotnie, zetrzeć obręcze w rekordo-
wym tempie. Lekcja wyciągnięta z tego do-
świadczenia: w wyprawowym rowerze montuj
miękkie klocki. I tak żadne nie zatrzymają obła-
dowanego pojazdu na krótkim dystansie.

Razem z obręczami postanowiłem wymienić
przednią piastę, która wykazywała pierwsze
oznaki zużycia już jakieś 6000km wcześniej. Po
wyczyszczeniu i nasmarowaniu nadal działała
dobrze, ale nie chciałem oszczędzać grosza na
tak istotnym elemencie. Aby nie ryzykować nie-
dopasowaniem, wymieniłem na ten sam model.

A więc mamy nowe obręcze i nową piastę.
Pora zbudować koła na nowo! To jest najbardziej
wymagająca część rowerowej mechaniki, ale ją
lubię. Potrzeba tu czasu i cierpliwości, za to na
koniec jest dużo satysfakcji. Całą niezbędną wie-
dzę posiadłem ze wspaniałego poradnika budo-
wy kół Sheldona Browna.

Przednie koło po prostu rozmontowałem,
sortując szprychy w cztery grupy, w zależności
od ich pozycji: (prowadzące + ciągnące) × (lewe
+ prawe). Potem tylko odbudowałem koło na
nowej obręczy i piaście, zachowując pozycje
grup.

Z tyłu użyłem innej techniki, przeszczepiając
całą wewnętrzną część do nowej obręczy, szpry-
cha po szprysze. To prosty sposób, znacznie ła-
twiejszy niż kompletna przebudowa, ale nie daje
możliwości wygodnego umycia części. Rezulta-
tem jest trochę trudniejsze centrowanie, za spra-
wą oporów na gwintach pomiędzy szprychami a
nyplami.
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Kaseta i dwa łańcuchy, które wymieniałem co
2000km, udały się na zasłużony odpoczynek.
Nowe są ich wiernymi kopiami: kaseta Deore LX
i łańcuchy XTR. Osiem biegów. Najbardziej za-
skoczyły mnie przednie tryby, które przyjęły no-
wy łańcuch bez problemu. Stare, dobre Deore
DX, które ze mną przejechały 13000km, a nie
wiadomo ile jeszcze przedtem, zanim kupiłem je
z drugiej ręki.

Wymieniłem też wkład suportu. Mam chyba
jakiś talent do zajeżdżania tej właśnie części, bo
używam już trzeciego. Poprzedni był skazany na
zagładę od samego początku. Kupiony w Stam-
bule, niskiej klasy Shimano BB-TS30, który
kosztowało tyle co Deore u nas. Gdzieś widzia-
łem go, reklamowanego jako sprzęt zaprojekto-
wany specjalnie na wyprawy rowerowe. Być
może na jedną, skoro zaczyna umierać po
5000km.

Pozostałe prace to głównie czyszczenie i sma-
rowanie. Założyłem też nowy licznik, bo po-
przedni – tani bezprzewodowy z Lidla – był
świetnym wykrywaczem przeciążonych linii
energetycznych.

Rower hula jak nowy.

Spotkanie z Saharą

Sty 20, 2012 (day 247)

Być może w piątkowe przedpołudnie byłoby
łatwiej przejechać przez Kair. To jedyny moment
w tygodniu, gdy potężny ruch uliczny zdaje się
być mniej intensywny. Tyle, że po blisko miesią-
cu bez pedałowania nie chciałem już czekać ko-
lejnego dnia i wskoczyłem na siodełko jak tylko
udało się zakończyć wszelkie naprawy.

Jazda przez miasto, choć długa i stresująca,
była dość prosta. Pomimo tego udało mi się po-
mylić pasy i nim zorientowałem się w konse-
kwencjach, wraz z dziesiątkami samochodów
zjeżdżałem w głąb długiego i głębokiego tunelu.
Tam wszystko stanęło w korku. Bycie uwięzio-
nym pod ziemią, wraz z setkami rur wydecho-
wych wypluwających spaliny, to nie najciekawszy
aspekt jazdy rowerem. Szczególnie, gdy korek w
końcu rusza i powoli wdrapuje się ku powierzch-

ni. Samochody bowiem, podobnie jak cykliści,
zużywają więcej energii jadąc pod górę. O ile te
pierwsze produkują wtedy więcej spalin, to ci
drudzy potrzebują więcej tlenu. Konflikt był nie-
unikniony, i gdy wydostałem się na wierzch, już
kręciło mi się w głowie i miałem lekko zamazany
obraz. Ale w końcu mogłem powiedzieć, że po-
wietrze w Kairze jest czyste i świeże!

Zerkając ostatni raz na piramidy i odpędzając
naganiaczy, którzy pojawili się znikąd jak koma-
ry, pożegnałem to potwornie wielkie miasto. Lub
raczej powiedziałem „do zobaczenia”, bo muszę
tam jeszcze wrócić po odbiór przedłużenia wizy.
Naprawiwszy jeszcze po drodze dziurę w dętce,
która zaznaczyła dokładnie 12000km, opuściłem
Kair. Tylko po to, by wjechać w Miasto 6 Paź-
dziernika, młodszego brata stolicy. Ta sypialnia
Kairu jest na tyle wielka, że z zabudowanego te-
renu wyjechałem dobrze po zachodzie słońca. W
końcu rozbiłem namiot gdzieś na piasku koło
drogi. I tak miałem robić przez tydzień.

Droga przez największą pustynię świata za-
częła się jazdą po płaskim i raczej pozbawionym
wyrazu terenie. Przez większość czasu było to po
prostu nudne, a czasem denerwujące, bo silny
wiatr obrał akurat idealnie przeciwny kierunek.
Pokonując dziennie zaledwie 50km, czułem się
jakbym marnował czas. Na szczęście po pięciu
dniach wiatr osłabł, a teren zaczął powoli nabie-
rać ciekawszej rzeźby.

Kontaktu z ludźmi prawie nie było. Opusz-
czając miasto, otrzymałem gratisowe pomarań-
cze od uśmiechniętych i szczęśliwie
wyglądających handlarzy. Uwielbiam te oznaki
gościnności, o tyle częstsze tutaj niż w Europie.

O poranku następnego dnia doświadczyłem
znacznie dziwniejszego spotkania. Przywykłem
już do głupich rozmów z ludźmi, którym wydaje
się, że mówią po angielsku. Tym razem było to
jednak dość szalone:

Właśnie odpoczywałem na poboczu, nieopo-
dal opuszczonego kiosku, który zbadałem pod
kątem ewentualnego wykorzystania do noclegu,
w razie potrzeby.

— Jesteś tutaj? (Are you here?)— spytał męż-
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czyzna z samochodu, który zatrzymał się nie-
opodal.

— Hmm... Jestem tutaj — odparłem, niepew-
ny co miało znaczyć pytanie. — I jadę tam — do-
dałem, wskazując kierunek.

— Martwe ciała?! — wypalił znienacka mój
rozmówca.

— Że co?!

— Czy widziałeś? — spytał, pokazując palcem
wzdłuż pobocza.

Wspominałem już chyba, że jedyna rzecz,
której nie widziałem wyrzuconej koło bliskow-
schodniej drogi, to martwy człowiek. Czyżby
nadszedł moment, kiedy moja kolekcja miała zo-
stać uzupełniona?

— Przepraszam, nie rozumiem — próbowa-
łem dociec o co chodzi. — Co masz na myśli?

— Nasz krewny tu umarł. Szukamy. Czy wi-
działeś miejsca na martwe ciała? — kontynu-
ował.

— Może chodzi panu o cmentarz? — spyta-
łem w nadziei, że znalazłem rozwiązanie. — Nie-
stety, nie widziałem żadnego.

— OK, dziękuję! — odparł, odjeżdżając.

Po ostatnich kilku tygodniach mam wrażenie,
że Egipt to kraj wyjątkowo obfitujący w szaleń-
ców. A może to szok kulturowy w końcu mnie
dopadł? Na pewno wyjazd w pustynię zrobi mi
dobrze.

Poza tym kontakty z ludźmi były raczej pozy-
tywne. Zatrzymanie się koło drogi i położenie
roweru w dziwnej pozycji zazwyczaj skłaniało
kogoś do zahamowania i spytania czy nie potrze-
buję pomocy. Z drugiej strony, dwukrotnie za-
trzymali mnie egipscy autostopowicze proszący
o wodę. Wyglądało to absurdalnie, bo jak ktoś
mógł zapędzić się na pustynię nie tylko bez wo-
dy, ale nawet bez plastikowej butelki by ją na-
brać? Na szczęście w obu przypadkach miałem
zapasową i mogłem podzielić się piciem.

Gdy mowa o wodzie, to nie było problemem
jej znalezienie. Wzdłuż 350km trasy znajdowały
się dwie restauracje i kilka punktów pogotowia
ratunkowego, wyposażonych w potężne zbiorni-
ki. Woda była standardową egipską kranówą — o
metalicznym smaku i chlorowym zapachu, ale
nadal była wodą.

Noce były zimne. Mój śpiwór, na temperatury
od 4°C, zdecydowanie nie wystarczał i nie raz
budziłem się bez czucia w palcach u stóp. Z dru-
giej strony, czyste niebo dawało wspaniały widok
na gwiazdy i było to jednym z powodów, dla
których zaprzestałem rozbijania namiotu. Z
Orionem i Bykiem dominującymi na niebie po
zachodzie, mogłem dostrzec też Mgławicę An-
dromedy, Gromadę Podwójną i w porannych
godzinach — Praesepe w Raku. Było też sporo
meteorów, które okraszały ten piękny wgląd w
kosmos.

Jako że zbliżam się do Zwrotnika Raka, za-
cząłem wypatrywać nieznanych mi konstelacji z
południowego nieba. Na razie rezultaty nie są
imponujące, ale dostrzegłem już Feniksa i kilka
mniejszych gwiazdozbiorów.

Wszystkie moje obserwacje astronomiczne są
wspomagane interaktywną mapą nieba Stella-
rium, którą bardzo polecam. To oczywiście wol-
ne i darmowe oprogramowanie.

Po siedmiu dniach dotarłem do Bahariyi,
pierwszej spośród oaz, wyposażonej w gorące
źródło. Jak zauważyłem, woda jest tam prze-
chwytywana i czasem kierowana gdzie indziej,
ale zazwyczaj zardzewiała rura wylewa ciepłą
wodę do obskurnego, prostokątnego zbiornika z
betonu. Miejsce nie ma za grosz uroku, ale kąpiel
nadal jest relaksująca.

Od oazy do oazy

Sty 31, 2012 (day 258)

Wycieczka do Kairu zakończyła się sukcesem.
Dostałem przedłużenie wizy na trzy miesiące,
dokładnie tak jak prosiłem we wniosku. Oznacza
to, że mógłbym cieszyć się Egiptem do 29 marca,
ale myśląc o kwietniowych temperaturach w Su-
danie nie uważam tego za dobry pomysł.
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Z drugiej strony nie ma powodu do pośpie-
chu, szczególnie ze względu na porę deszczową w
Kenii, na którą natrafiłbym trzymając się orygi-
nalnego planu. Wybrałem zatem jazdę tempem
wypoczynkowym, by szybko przekonać się, że to
nie tylko moja własna decyzja. Moje postępy w
drodze przez Saharę okazały się dużo wolniejsze
niż pierwotnie zakładałem.

Wyjazd z Bahariyi opóźnił się o jeden dzień z
powodu wiatru, który niósł tumany pyłu i wiał z
bardzo niedobrego kierunku. Kolejnego dnia,
jednakże, niebo oczyściło się zupełnie i mogłem
ruszać. Pustynia ma różne oblicza i to, które
miałem widzieć od tej pory, było interesujące,
całkiem odmienne od płaskiego i nudnego od-
cinka, który pokonałem jadąc z Kairu.

Z sakwami pełnymi suchego prowiantu: ryżu,
fasoli, mleka w proszku, cukru, i z 11 litrami wo-
dy, mogłem włóczyć się po pustyni kilka dni, bez
potrzeby kontaktu z cywilizacją. I tego właśnie
sobie życzyłem, ale wzdłuż drogi trudno było
uniknąć obecności innych ludzi. Na szczęście
ruch był tu dużo mniejszy.

Otoczenie stanowił głównie piasek, z pagór-
kami i skałami ciemnego koloru, od których po-
chodzi nazwa Czarnej Pustyni. Drugiego dnia,
przekroczywszy mały łańcuch górek, zjechałem
na zupełnie inny teren. Jasne skały i białe, kredo-
we struktury znaczyły początek Białej Pustyni,
która zarazem stanowi jeden z egipskich parków
narodowych.

Obszar ten, rzeźbiony i wygładzany od wie-
ków przez wiatr, zaprasza do włóczęgi bez końca.
Kredowe skały pojawiają się w mnogości kształ-
tów i rozmiarów, przybierając kształty grzybów,
dziwnych zwierząt, a zazwyczaj surrealistycz-
nych, fantazyjnych klusek białej materii.

Zboczyłem z drogi na jeden ze szlaków dla
samochodów terenowych, wyglądający na dość
twardy by utrzymać ciężki rower. Rzeczywiście,
udało się i szybko znalazłem się z dala od drogi,
kompletnie sam na sam z dziełami natury. Biwak
w takim otoczeniu był bardzo przyjemny, w od-
różnieniu od próby znalezienia wyjścia naza-
jutrz. Nie chcąc wracać tą samą drogą, natrafiłem
w końcu an ogromne pole piasku i przez kilka

kilometrów musiałem pchać rower po miękkiej
nawierzchni.

Zaraz za Białą Pustynią pojawiła się oaza Fa-
rafra. Najdalsza ze wszystkich oaz na szlaku Pu-
styni Zachodniej. Oprócz kilku podstawowych
sklepów oferowała publiczny kran z doskonałą
źródlaną wodą. Kolejne wioski ciągnęły się przez
około 30km, świadcząc o odważnym projekcie
zamiany pustyni w żywy ląd. Projekt Nowej Do-
liny, jak wielokrotnie było mi dane słyszeć, ko-
rzysta z podziemnych wód dla celów rolniczych.
Problem w tym, że z powszechnym użyciem no-
wych i wydajnych pomp spalinowych, ich po-
ziom ciągle opada, nie dając wiele nadziei co do
przyszłości tych siedlisk.

Pozostawiwszy za plecami ostatnią wioskę,
znalazłem doskonałe miejsce biwakowe. Odda-
lone kilkaset metrów od drogi, mogłoby się zwać
„środkiem niczego”. Podobnych miejsc jest na
pustyni nieskończenie wiele i większość dosko-
nale nadaje się na nocleg. Bez namiotu, osłania-
jąc się od lekkiego wiatru rowerem i sakwami,
miałem niebo za dach. Jedna z ostatnich bezk-
siężycowych nocy dała mi możliwość ponowne-
go spojrzenia w gwiazdy. W czystym powietrzu,
jakieś trzy godziny przed wschodem słońca, mo-
głem w końcu dostrzec Gacrux — najwyższą z
gwiazd Krzyża Południa — wschodzącą tuż po-
nad horyzont.

Poranna jazda była pojedynkiem z wiatrem
na tych ostatnich kilometrach zanim droga skrę-
ci na wschód w Abu Minqar, pozwalając mi w
końcu podążać z długo oczekiwanym wiatrem w
plecy.

Jeszcze przed wioską dotarłem na skraj dłu-
giego urwiska. Przede mną rozpościerał się
wspaniały widok na bezkres Wielkiego Morza
Piasku. Odtąd nie było już żadnego śladu czło-
wieka, aż po odległe wioski południowej Libii.

Zjeżdżając ze stoku dostrzegłem obóz białych
namiotów i małą tabliczkę, mówiącą „Geofizyka
Toruń”. Niewiele się zastanawiając, skręciłem.
Przejechać bez pozdrowienia ziomków w tak
odległym miejscu na Ziemi, byłoby po prostu
głupie.
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Trzech z nich było obecnych w obozie, pod-
czas gdy reszta pracowała w terenie, szukając ro-
py i innych naturalnych złóż. Mogłem
porozmawiać po polsku z Piotrem, Radkiem i
Kubą, którzy też dobrze wiedzieli jak sprawić,
bym poczuł się dobrze — prysznicem, obiadem i
słodyczami na dalszą drogę. Nie wiem, kogo bar-
dziej zaskoczyło to spotkanie na końcu świata,
ale przyjemnie było na nich trafić i dało mi to
dużo energii na dalszą drogę. Nawet pomimo te-
go, że słońce już niemal zachodziło, gdy w końcu
wyruszyłem. Dzięki, chłopaki!

Po kolejnej nocy na piasku, mogłem cieszyć
się całym dniem jazdy z wiatrem w plecy. W czy-
stym powietrzu słońce zrobiło swoje. Po raz
pierwszy w życiu spiekłem się w styczniu. Wie-
czorem dotarłem do kolejnego rolniczego obsza-
ru i musiałem rozbić się pomiędzy palmami, w
towarzystwie gołębi i stada kóz zamkniętego w
glinianym domku nieopodal.

Dalsza droga do Dakhli wiodła przez zasie-
dlone tereny. Będąc stolicą Nowej Doliny, miej-
sce to gdzieniegdzie wygląda równie zielono jak
właśnie Dolina Nilu. W największym miastecz-
ku, Mut, szybko odnalazłem Gardens Hotel, wy-
godny i najtańszy nocleg dotychczas, gdzie
postanowiłem zatrzymać się na dłuższą chwilę.

W samo południe

Lut 8, 2012 (day 266)

Karabin maszynowy w rękach przeciwnika
stawia cię w dość słabej pozycji do negocjacji.
Przynajmniej ja tak się poczułem i gotowość do
walki na pięści opuściła mnie natychmiast.
Zgodnie z żądaniem podałem portfel. To mogło-
by rozwiązać sprawę, ale nieduża suma wewnątrz
tylko rozsierdziła napastników. Z drugiej strony
przedłużająca się konfrontacja na odludnej pu-
stynnej drodze zdawała się ich stresować. Prze-
szukali i opróżnili moje kieszenie i wyrwali
trzymaną w rękach kurtkę. Potem w pośpiechu
odjechali zanim pojawił się jakikolwiek świadek
zdarzenia.

Takie właśnie było powitanie w dolinie Nilu.
Lub, dokładniej rzecz ujmując, na pustynnej dro-
dze do Asuanu, biegnącej blisko rzeki, ale omija-

jącej samą dolinę. Przed tym niefortunnym
wydarzeniem wszystkie przygody były bardzo
przyjemne.

W miłym Gardens Hotel, który był moim do-
mem w Mut, przebywał już stały mieszkaniec z
Niemiec, mówiący płynnie po arabsku. Otto
„Osman” zajmował sąsiedni pokój, spędzając zi-
mę — jak to miał w zwyczaju — z dala od zimnej
Europy, ciesząc się łagodnym klimatem Sahary.
Jego bogaty bagaż północnoafrykańskich do-
świadczeń obejmował podróże na piechotę, z
wózkiem, a także na rowerze. Jednocześnie nie
robiły na nim wrażenia osiągnięcia cywilizacji i
nie posiadał telefonu komórkowego, nie wspo-
minając nawet o adresie email.

Od Otto nauczyłem się kilku użytecznych
sposobów na tanie życie w Egipcie i podróżowa-
nie przez pustynię. Moim ulubionym jest przepis
na energetyczną bombę, która doskonale wpaso-
wała się w jazdę rowerem w wymagających wa-
runkach:

Weź syrop z trzciny cukrowej, zwany tutaj
'asal aswad, co oznacza czarny miód. Połącz to z
taką samą ilością tahiny (pasty sezamowej) i do-
brze wymieszaj, obserwując jak dwa płyny two-
rzą dość stałą i kleistą masę. Taka mieszanka daje
ogromną ilość energii i wytrzymuje kilka dni.
Jeśli potrzebujesz więcej czasu, trzymaj składniki
oddzielnie.

Działało to wspaniale i stało się moim ulu-
bionym słodkim przysmakiem od pierwszego
momentu gdy go spróbowałem. Z tym i innymi
dobrymi pomysłami od Otto spędziłem kilka dni
w Mut, wydając rekordowo niską ilość pieniędzy
na jedzenie, w okolicy dolara na dzień.

Potem on wyruszył na dwutygodniowy pobyt
na pustyni, a ja popedałowałem dalej na wschód.
Po Dakhli niewiele jest już z prawdziwej pustyni,
ale pomimo tego udało mi się dwukrotnie biwa-
kować z dala od ludzkich siedzib.

Projekt Nowej Doliny przyniósł nie tylko rol-
nictwo, ale i miasta-widma. Pośrodku niczego, z
dala od pól czy widocznych źródeł wody, na-
tknąłem się na dwa miasteczka. Złożone z iden-
tycznych budynków, kompletnie puste,
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wyglądały jakby coś poszło bardzo niedobrze.
Niestety, robotnicy opuścili budowę nie sprząta-
jąc po sobie i resztki cementu oraz innych pozo-
stałości sprawiły, że domki były mniej kuszące
niż biwak na piasku.

Ostatnią oazę, Khargę, przejechałem za dnia,
zatrzymując się jedynie na krótkie zakupy i jesz-
cze szybszą ciepłą kąpiel. Spalinowe pompy, usy-
tuowane przy każdej instalacji nawadniającej,
wynoszą na powierzchnię czystą wodę. Jest po-
wszechnie akceptowane, przynajmniej w stosun-
ku do męskiej części populacji, używanie tych
miejsc jako łaźni. A lokalni mieszkańcy byli bar-
dzo pomocni w lokalizowaniu takich pomp.

Co ciekawe, wioski w okolicy były najwyraź-
niej nowe, sądząc po ich nazwach. Był tam Bag-
dad, Palestyna, a nawet Paryż. Wszystkie
połączone linią kolejową, nieużywaną i zasypaną
piaskiem. Wyglądało to jak kolejny nietrafiony
pomysł wielkiego projektu osadniczego.

Droga do Luksoru zaczęła się dwoma punkta-
mi kontrolnymi. Najpierw był posterunek policji,
gdzie przebywający gościnnie żołnierz poinfor-
mował mnie, że niebawem dotrę na posterunek
wojskowy. Jako że słońce już zaszło, poprosił
mnie o zatrzymanie się tam na noc. Nie chcia-
łem, ale jego koledzy przechwycili mnie i przy-
gotowali pryczę w ich ciemnym budynku, w
którym wysiadł prąd. Arabskie rozmowy nie były
łatwe i krążyły wokół tradycyjnych tematów
(Masz 30 lat i nie jesteś żonaty? Dlaczego?!) , ale
wspólna kolacja rozpromieniła nam twarze.

To był dobry sen. Noc okazała się wietrzna i
zimna i na pustyni nie wypocząłbym dobrze. W
nocy przybył Ahmad — żołnierz spotkany na
policyjnym posterunku. Z pomocą tłumacza
spędziłem miły poranek w towarzystwie poboro-
wych, zmuszonych do mieszkania przez trzy
miesiące wśród piasków Sahary.

To był ostatni dzień ciekawych widoków. Po-
nownie siłując się z mocnym wiatrem w twarz
wspiąłem się pod wieczór na dolomitowy pła-
skowyż. Od tego momentu otoczenie wyglądało
paskudnie i martwo. Porowata skała miała kolor
popiołu i jej pokryta żwirem płaska powierzch-
nia ciągnęła się po horyzont we wszystkich kie-

runkach. Ponownie zainstalowałem książkę w
mapniku i przez kolejne półtora dnia jazdy prze-
czytałem „Jądro ciemności” Conrada.

Pod koniec 1400km jazdy przez pustynię,
wreszcie zbliżyłem się do Nilu. Pylista dolina,
wypełniona hałasem przejeżdżających ciężaró-
wek, była moim ostatnim miejscem biwakowym
przed spotkaniem z rzeką. Rano dotarłem do
rozjazdu na Luksor i Asuan.

Zasłyszawszy tyle nieprzyjemnych rzeczy o
podróżach rowerem w Dolinie i patrząc na odle-
głości na mapie, zdecydowałem pojechać pu-
stynną drogą w stronę Asuanu i skręcić w lewo
do Isny po jakichś 30km. Co ciekawe, od samego
rana czułem się tego dnia dość słabo i niepewnie,
przeczuwając problemy. Skąd mogłem wiedzieć,
że pojawią się tak szybko?

Ruch nie był duży, a droga oferowała szerokie
pobocze. Z wiatrem w plecy mogłem utrzymy-
wać wygodną prędkość 25km/h. Kilka kilome-
trów po krótkim przystanku w przydrożnej
kawiarni byłem sam na drodze, z jednym białym
pikapem nadjeżdżającym z naprzeciwka.

Gdy samochód mnie mijał, kierowca krzyk-
nął coś w moją stronę, ale nie przejąłem się tym.
Takie rzeczy zdarzają się wielokrotnie każdego
dnia. Potem jednak zauważyłem w lusterku, że
auto zawraca i jedzie za mną. Gdybym wtedy
spostrzegł, że nie ma numerów rejestracyjnych,
może jakoś mógłbym się przygotować na to co
nastąpiło niebawem.

Pikap zbliżył się i zobaczyłem, że zarówno
kierowca jak i pasażer wykonują międzynarodo-
wy gest: palce skierowane ku górze, pocierane o
siebie.

— Fluss, money! — powiedzieli.

— Co? Nie, nie, nie. Zapomnijcie — odpo-
wiedziałem, zaskoczony, że dorośli ludzie zacho-
wują się tak jak dotychczas robiły to dzieci.

Wyprzedzili mnie i po jakichś stu metrach
zawrócili ponownie, zatrzymując się na przeciw-
ległym poboczu. Pasażer wysiadł i przeszedł na
moją stronę. Machnął bym się zatrzymał, ale ja
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spróbowałem ominąć go i odjechać. Wtedy do-
skoczył do mnie i szarpnął za kurtkę przytroczo-
ną do tylnej torby, zmuszając mnie do
zatrzymania.

Upuściłem rower i ruszyłem w jego stronę,
szykując się do bijatyki. Wtedy spostrzegłem kie-
rowcę, idącego od strony auta z karabinem ma-
szynowym w rękach. To niestety zmusiło mnie
do współpracy.

Sprawcy byli ewidentnie amatorami i wyglą-
dali na równie przestraszonych co ja. Podczas
gdy kierowca z bronią zachowywał spokój, pasa-
żer był bardzo rozzłoszczony i na koniec sypnął
we mnie garścią żwiru, po czym próbował po-
prawić niezdarnie rzuconym kamieniem, który
tylko potoczył się po asfalcie. Może wściekła go
skąpa zawartość portfela, a może mój początko-
wy opór?

Gdy tylko auto wystartowało, nadjechał inny
samochód, z tego samego kierunku, z którego
przybyłem ja. Zatrzymałem go natychmiast i po-
kazałem pasażerom co zaszło, żądając zadzwo-
nienia na policję. Niestety, nie mieli zasięgu w
komórkach. Załadowaliśmy więc rower na pakę i
ruszyliśmy do oddalonego o 50km posterunku.

Samochód rabusiów pojawił się w kilkuminu-
towym odstępie po i przed kolumnami policyj-
nych samochodów. Drugą zatrzymaliśmy, ale
funkcjonariusze nie mieli nawet jednego radia i
bezowocnie próbowali zmusić swoje telefony do
działania.

Dotarłem do posterunku, gdzie wsadzono
mnie na kolejny cywilny samochód, którym do-
tarłem do punktu kontrolnego koło Luksoru.
Tam przeniosłem się do samochodu policyjnego
i zostałem dowieziony na komisariat, na którym
w końcu trafił się oficer mówiący po angielsku.
Opisałem zajście, przejrzałem bez skutku plik
zdjęć kryminalistów i przekazałem tyle szczegó-
łów, ile mogłem. Policjanci zawieźli mnie potem
do Qurny, zachodniego brzegu w Luksorze, i
umieścili w hotelu nieopodal posterunku policji,
na którym zmarnowaliśmy kolejną godzinę, cze-
kając nie wiadomo na co.

Tu należą się wielkie podziękowania dla zało-

gi hotelu Pharaohs, która nie tylko przenocowała
mnie za darmo, ale też nakarmiła i uruchomiła
prywatne kontakty by poinformować ludzi o po-
dejrzanych przedmiotach, które mogą pojawić
się w obiegu.

Jestem szczęśliwy, że wyszedłem z tego żywy i
w jednym kawałku. Uratowałem też najważniej-
sze części ekwipunku, wliczając sam rower,
paszport, aparat i ukryty zapas gotówki. Pośród
zrabowanych rzeczy były niestety karty banko-
matowe, które muszę wyrobić ponownie by dalej
jechać.

Jak mi powiedziano, był to najbardziej bez-
czelny napad w ostatnich latach. Wyraźny znak,
że bezpieczeństwo w Egipcie nie poprawia się.
Jeśli ktoś chce jechać rowerem przez te okolice,
polecam Dolinę Nilu. Jestem przekonany, że w
obecności innych ludzi całego zajścia by nie było.

Wzdłuż Nilu

Lut 21, 2012 (day 279)

Moje pojawienie się w hotelu w asyście policji
nie pozostało niezauważone przez goszczące tam
osoby. Jedna z nich, Brytyjka o imieniu Helen,
podeszła do mnie i poprosiła o rozmowę gdy już
ochłonę po ostatniej przygodzie.

Następnego dnia przeniosłem się do tego sa-
mego miejsca, w którym nocowałem odwiedza-
jąc Luksor miesiąc wcześniej. Prowadząca tam
biznes rodzina zgodziła się wynająć mi pokój za
niewielką cenę, dzięki czemu miałem czas by
zorganizować zamienniki w miejsce skradzio-
nych rzeczy. W ich kawiarni spotkałem się z He-
len i opowiedziałem o podróżowaniu i
wyprawach rowerowych w szczególności. Gdy
tak rozmawialiśmy, ujrzałem innego cyklistę po-
dążającego drogą w naszym kierunku. Znajoma
twarz, którą już wcześniej widziałem. Łukasz,
kolejny polski rowerzysta włóczący się po świe-
cie, również dotarł do Luksoru.

Mimo że wcześniej nie znaliśmy się i nigdy się
nie umawialiśmy, nasze drogi skrzyżowały się w
Egipcie po raz trzeci. Tym razem spędziliśmy
wspólnie tydzień na zachodnim brzegu w Luk-
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sorze. Łukasz zwykł zaprzyjaźniać się z miejsco-
wymi za pomocą prostych sztuczek cyrkowych:
ogromnych baniek mydlanych i żonglerki płoną-
cym kijem. Dokładnie te same rzeczy robiłem
sam kilka lat wcześniej. Robiąc pokaz z ogniem
na lokalnym weselu staliśmy się rozpoznawalni
w wiosce, bo na każdą taką ceremonię przycho-
dzą setki, jeśli nie tysiące ludzi. Qornę i inne
wioski na zachodnim brzegu, podobnie jak więk-
szość wiejskich społeczności Egiptu, łączą silne
więzy rodzinne i klanowe. Każdy zna każdego i
wszystkie wesela są zaaranżowane i zaplanowane
na lata naprzód, a także – co jasne – masowo od-
wiedzane przez rodzinę i przyjaciół. Po pokazie
nikt już nie próbował zawyżać nam cen ani
sprzedawać turystycznej tandety. Kilka razy byli-
śmy zaproszeni przez lokalne rodziny na posiłek,
a w zamian robiliśmy krótkie pokazy dla ich licz-
nego potomstwa.

W tym czasie Helen, od dawna mieszkająca w
Luksorze, pociągnęła za sznurki. Zaproszono
mnie na wywiad z Luxor Times, gazetą wydawa-
ną w języku angielskim. Kilka dni później spo-
tkałem się z gubernatorem prowincji Luksor, by
zostać zaskoczonym jego obszerną wiedzą o Pol-
sce, w której mieszkał i pracował podczas naszej
rewolucji. Wszystkim było przykro z powodu te-
go co mi się przytrafiło, ale nikt nie był w stanie
realnie pomóc. Okazało się też, że nie ma możli-
wości przesłania mi karty bankomatowej, więc
postanowiłem jechać dalej z zapasem gotówki,
który mi pozostał.

Droga do Asuanu była prosta i wspomagana
lekkim wiatrem w plecy, który pozwolił mi do-
trzeć do najbardziej na południe wysuniętego
miasta Egiptu w dwa dni. Mimo że krótka, prze-
jażdżka ta utwierdziła mnie w zadowoleniu z wy-
boru pustynnej drogi jako sposobu na przebycie
większości tego kraju. Przeludniona Dolina Nilu
nie pozwala cieszyć się ciszą bądź prywatnością.
Choć większość ludzi na trasie zachowywała się
przyjaźnie, sama ich ogromna liczba sprawiała,
że każdego dnia trafiałem na upierdliwe dziecia-
ki lub żebraków.

Grupka pagórków za Edfu była moim miej-
scem na biwak. Nikt mnie tam nie niepokoił aż
do rana, gdy pewien Mostafa pojawił się w swo-
im pikapie. Po standardowej, krótkiej rozmowie

po prostu usiadł i gapił się bez słowa na moje
poranne przygotowania. Wyglądało to jak
ostrzeżenie przed afrykańskim kompletnym
brakiem zrozumienia dla zachodniej koncepcji
prywatności.

Asuan był miłym miastem, ale nie tak spek-
takularnym jak mógłbym przypuszczać na pod-
stawie zasłyszanych opowieści. Załatwienie wizy
i biletu okazało się łatwe, choć towarzyszyły te-
mu wyjątkowo dziwne pytania urzędników.
(„Skąd pan się dowiedział o Sudanie?”)

Spędziwszy weekend w miłym i bardzo tanim
(13EGP) Youth Hostel, popedałowałem ku przy-
stani promowej.

Nieszczęścia chodzą parami

Lut 22, 2012 (day 280)

Ekonomiczne zasady rządzące promem przy-
pominały trochę te z polskich kolei: podaż równa
się popytowi. Mówiąc dokładniej, jest tyle bile-
tów do sprzedania ilu pasażerów wyrazi chęć ich
zakupu. Wraz z parą z Niemiec szczęśliwie do-
staliśmy się na pokład jako jedni z pierwszych.
Zajęliśmy zacienione miejsce pod szalupą ratun-
kową, a niedługo potem dołączyła do nas brytyj-
ska dziewczyna i chłopak z Belgii. Na rozmowie,
parzeniu kawy i grze w karty spędziliśmy pozo-
stałe sześć godzin, podczas których prom był ła-
dowany.

Będąc jedynym nie powietrznym połącze-
niem pomiędzy obydwoma krajami, cotygo-
dniowy prom przewozi bogactwo towarów.
Pokład i mesa drugiej klasy szybko zapchały się
lodówkami, kuchenkami, meblami, sprzętem
elektronicznym i nieogarniętą liczbą potężnych
plastikowych toreb, wypełnionych drobniejszym
dobrem. Pośród tego kilka setek ludzi siedziało,
rozmawiało i spało w najróżniejszych konfigura-
cjach, które często przesuwały się lub zmieniały
formę z jakiegokolwiek powodu.

Gdy zapadła noc, silny wiatr stał się znacznie
chłodniejszy, powodując masowy exodus z pra-
wej burty, którą zajmowaliśmy. Bezksiężycowe
niebo było czyste i po raz pierwszy w życiu uj-
rzałem Krzyż Południa w pełnym kształcie. Tuż
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przed wschodem słońca przepłynęliśmy obok
monumentalnej świątyni Abu Simbel. Parę chwil
później zorientowałem się, że jedna z moich to-
reb jest otwarta.

Musi być jakiś limit pecha przypadający na
podróżnika, ale najwyraźniej nie osiągnąłem go
dwa tygodnie wcześniej, gdy napadnięto mnie na
drodze. Mój laptop zniknął.

Oczywiście gdybym spał na tej torbie, nic by
się nie wydarzyło. Byłem jednak zajęty trzyma-
niem aparatu i paszportu w bezpośrednim są-
siedztwie własnej głowy. Skąd złodziej wiedział
gdzie szukać – nie miałem pojęcia. Nie wyciąga-
łem komputera na pokładzie, a żadna inna torba
– moja ani cudza – nie została otwarta i przeszu-
kana.

Poszedłem na mostek i zameldowałem zało-
dze, co zaszło. Z ich pomocą przekonałem su-
dańską straż graniczną bym zszedł na ląd jako
pierwszy i poprosił celników o pomoc w poszu-
kiwaniach podczas kontroli bagażu. Bezowocnie.
W odróżnieniu od egipskiej strony, Sudańczycy
nie byli wyposażeni w prześwietlarkę i cała in-
spekcja odbywała się ręcznie. Dokładne przeszu-
kanie tysięcy toreb i kartonów było niemożliwe,
a obejście procedury wyglądało prosto. Wystar-
czyło ukraść pomarańczową nalepkę z cudzej
torby lub przekleić z własnej, dwukrotnie podda-
nej inspekcji. Miałem jednak nadzieję, że złodziej
nie okaże się dość sprytny. Ukradł bowiem lapto-
pa bez zasilacza.

Siedząc tam, patrząc na chaos kontroli celnej,
z powoli wygasającą nadzieją, poczułem się naj-
bardziej samotny od momentu wyjazdu 9 mie-
sięcy wcześniej. Od Turcji nie miałem kompana
do jazdy, a teraz, bez narzędzia do pisania bloga i
edycji zdjęć, nie mogłem już dzielić się przygo-
dami z czytelnikami. Mimo że nie mogłem Wam
wszystkim odpisać osobiście, słowa wsparcia,
które otrzymywałem, były dla mnie bezcenne.
Moja komunikacja została przerwana i po raz
pierwszy poczułem się mały, zagrożony i bardzo
daleko od ważnych dla mnie ludzi. Po raz pierw-
szy w mojej głowie pojawiła się myśl by pójść do
pierwszej kafejki internetowej, kupić bilet i wró-
cić do domu najwcześniej jak to możliwe.

Z paskudnym uczuciem pomogli mi rozpra-
wić się inni ludzie. Pierwszy był Mazar, lokalny
przewodnik, który pomógł mi przekonać celni-
ków do poszukiwań, a potem poinformował lo-
kalnych handlarzy elektroniką o nowych
towarach, które mogą pojawić się w obiegu. Jego
nadzieja była większa od mojej.

Byli też inni dobrzy ludzie, z którymi rozmo-
wa dała mi pozytywną energię. Brytyjczycy, Ar-
gentyńczycy, Japończyk, a nawet dwóch Polaków
w średnim wieku, którzy kończyli właśnie wizytę
w Sudanie.

Największy zastrzyk dobrej energii pochodził
od przemiłej pary argentyńskich cyklistów,
zmierzających ku końcowi 8-miesięcznej podró-
ży z Kapsztadu. Zapewnili mnie o dobrej atmos-
ferze Sudanu i krajów leżących na południe od
niego, po czym zaprosili do rodzinnej Patagonii,
która jest na mojej liście miejsc do odwiedzenia.
To niesamowite, jak wieczór i poranek spędzony
z ludźmi o tej samej pasji potrafi poprawić hu-
mor.

Wspominając fakty minionego dnia zdałem
sobie sprawę, kiedy złodziej dowiedział się gdzie
szukać. Było to przy egipskiej maszynie rentge-
nowskiej. Gdy przepuściłem przez nią bagaże,
celnik zapytał głośno „W której torbie jest lap-
top? Chcę sprawdzić tą drugą.” Nie wzbudziło to
moich podejrzeń, bo interesująca go sakwa za-
wierała części do roweru, które mogły na ekranie
wyglądać co najmniej dziwnie. Tymczasem, za-
pewne nieświadomie, zdradził on położenie
cennego przedmiotu.

Ostatnie dni na Saharze

Mar 1, 2012 (day 288)

Mimo że Wadi Halfa sprawiała wrażenie naj-
bardziej przyjaznego miasta granicznego jakie w
życiu widziałem, to nie było tam co robić. In-
spekcja bagażu, która zajęła niemal dwa dni, nie
przyniosła rezultatu. Również sławna sudańska
biurokracja cierpiała na niedostatki. Dokładniej
rzecz ujmując, na posterunku policyjnym skoń-
czyły się nalepki do paszportu, przez co nie
można było dokonać rejestracji mojej osoby za
skandaliczną sumę 40USD. Musiałem zrobić to
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w kolejnym większym miasteczku, Dongoli.

— Przepraszam, ale ja podróżuję rowerem.
Nie ma możliwości, żebym dotarł tam w wyma-
ganym terminie trzech dni – zwróciłem uwagę
oficerowi.

— Nie ma problemu. Może pan zrobić to póź-
niej – odpowiedział. A ja przekonałem się, że na-
wet sudański aparat państwowy, znany z
monstrualnych rozmiarów, zawiłych przepisów, a
także okrucieństwa, ma pewien margines ela-
styczności i ludzkiego podejścia. Zapewne tylko
dla obcokrajowców.

Niestety, ostatnie przygody wywołały u mnie
pewien brak zaufania do ludzi. To paskudne
uczucie, szczególnie w miejscu tak znanym z go-
ścinności jak Sudan. Opuszczając Wadi Halfę by-
łem bardziej zorientowany na pustynną
samotność niż spotkania z ludźmi. Okoliczności
usprawiedliwiały moje nastawienie. Palące słoń-
ce sprawiało, że nadrzeczne wioski wyglądały na
opuszczone przez większość dnia. Drugą przy-
czyną były miliony maleńkich muszek, które ata-
kowały, gdy tylko się zatrzymałem. Nie gryzły,
ale lądowały na moim ciele tysiącami i właziły
pod ubranie, między włosy i – co najobrzydliw-
sze – do uszu. Później dowiem się, że ich poja-
wienie oznacza nadchodzącą zmianę pór roku.
Najwyraźniej wjechałem do Sudanu za późno.
Łagodna zima była już przeszłością, a gorące,
bezlitosne lato nadchodziło prędko. Okno czaso-
we na pokonanie tego kraju miało się niebawem
zamknąć i zapewne byłem jednym z ostatnich
rowerzystów jadących przez Sudan w ludzkich
warunkach.

Wiatr wiał mocno i we właściwym kierunku.
Ogromny dystans 950km do Chartumu pokona-
łem w zaledwie siedem dni jazdy z jednym
dniem odpoczynku w Dongoli, głównie ze
względu na papierkową robotę na posterunku
policyjnym.

Jasne jest, że prześlizgnąłem się tylko po po-
wierzchni wspaniałej krainy, jaką jest Północny
Kordofan. Nie pojechałem do Meroe ani Dżebel
Barkal, pędząc najkrótszą drogą do stolicy. Przy-
najmniej jest wymówka by odwiedzić Sudan po-
nownie.

Mój dzień na pustyni zaczynał się wraz ze
wschodem słońca i kończył o zachodzie, prze-
rwany postojem w przydrożnej kafeterii. Żar po-
łudnia był zbyt mocny by się z nim zmagać i
najmilszy wtedy był łyk herbaty i sen na łóżku w
gospodzie lub innej zacienionej powierzchni.
Miejscowi zachowywali się podobnie, ograni-
czając południową aktywność do niezbędnego
minimum.

Skończyły się też stare dobre czasy i spanie
pod gołym niebem. Mając rzekę nieopodal i bę-
dąc coraz bliżej południowego krańca Sahary,
zacząłem napotykać na dziwną faunę. Wąż prze-
jechany samochodem i potężny pająk przekra-
czający drogę były jasnymi znakami, że
powinienem się zabezpieczać. Po miesiącu prze-
rwy zacząłem ponownie rozbijać namiot.

Mimo że podróż przez Sudan jest teraz o
wiele łatwiejsza niż zaledwie kilka lat temu,
dzięki idealnie gładkiej drodze chińskiej pro-
dukcji, to mój rower uległ poważnej awarii. Jed-
no z oczek trzymających tylny bagażnik
odłamało się od ramy. Zabezpieczywszy je tym-
czasowo plastikowymi opaskami, po raz pierw-
szy cieszyłem się z posiadania stalowej ramy.
Samochodowi mechanicy w Chartumie na pew-
no pomogą mi to naprawić.

Wielu podróżników ostrzegało mnie, że ra-
dość z podróży przez Sudan zależy w dużej mie-
rze od stosunku do fuula. Ten sporządzony z
bobu posiłek, bardzo popularny w Egipcie, w
Sudanie jest często jedyną pozycją w menu. Na
szczęście uwielbiam to danie i muszę przyznać,
że tutaj jest ono jeszcze smaczniejsze. Złą stroną
jest z kolei trudność w zdobyciu świeżych wa-
rzyw w rozsądnych cenach. Pomidory stały się
skandalicznie drogie, a okazjonalna sałata nie
wystarczała. Z radością przekonałem się, że ba-
nany – najlepsi przyjaciele rowerzysty – są tanie,
a szeroki uśmiech wywołał widok sprzedawcy
arbuzów w jednej z wiosek. Te owoce są idealne
na trudne, pustynne warunki, z ograniczonym
dostępem do dobrej wody.

Wynalazek butelkowanej wody jest w Sudanie
mało popularny. Głównym źródłem płynów są
przydrożne wiaty z potężnymi, glinianymi dzba-
nami, okresowo dopełnianymi wodą. Przesącza



431

się ona przez porowate naczynie, po czym mo-
mentalnie odparowuje w silnym, suchym wie-
trze. Cały proces, genialna imitacja mechanizmu
pocenia, sprawia że woda pozostaje chłodna na-
wet gdy temperatura powietrza przekracza 40°C.
Jednakowoż, taki komunalny zbiornik wraz ze
wspólnym kubkiem, stanowi doskonały punkt
wymiany zarazków. Niezwykle cieszyłem się z
posiadania filtra, a fakt, że zapychał się on często
szaro-zielonym glutem, może być dowodem na
jakość wody. Pijąc dziennie przynajmniej 5 li-
trów, zapewne uniknąłem sporej gamy infekcji.

Na ostatnich dwustu kilometrach przed
Omdurmanem krajobraz zaczyna się zmieniać.
Piasek coraz częściej zdobią akacjowe drzewa,
będące źródłem jedzenia dla wielbłądów i kóz, a
po raz pierwszy od miesięcy ujrzałem wioski
nieleżące nad rzeką ani w oazie. Znak był jasny:
przekroczyłem Saharę. Największa pustynia
świata otaczała mnie przez półtora miesiąca. Jej
kraniec i miasto Chartum były dla mnie nowym
światem. Nigdy w życiu nie dotarłem tak daleko
na południe.

Mała Afryka

Mar 10, 2012 (day 297)

Pomimo upraszczającego podziału na północ
i południe, który zdominował media, Sudan, na-
wet po faktycznym podziale, pozostaje krajem
wieloetnicznym. O ile nie widać tego na wiej-
skich obszarach wzdłuż Nilu, to stolica, jak szkło
powiększające, pokazuje ogromne skomplikowa-
nie i bogatą mieszankę ludności.

Chartum jest niezwykły pod wieloma wzglę-
dami. Po pierwsze jego położenie w miejscu
gdzie Błękitny i Biały Nil łączą swe wody, robi z
niego raczej grono trzech miast niż jeden wspól-
ny byt. Chartum, Omdurman i Bahri, oddzielone
wodami największej rzeki Afryki, zdradzają od-
mienną atmosferę i wygląd. Wszystkie trzy jed-
nakże są zasiedlone przez szeroką gamę ludzkich
ras. Arabowie, biali i pierwsi naprawdę czarni
Afrykanie, jakich spotkałem na swojej drodze,
stanowią większość populacji, ale Chińczycy i in-
ni Azjaci z Dalekiego Wschodu są częstym wido-
kiem. Głównie za sprawą ogromnego
ekonomicznego zaangażowania Chin w Sudanie.

Tak wielkiego, że nie raz byłem witany przez
dzieciaki krzyczące „Ni hao!”, czyli chiński od-
powiednik „dzień dobry”.

Miasto składa się z ponurych betonowych
bloków, wielkich willi z bujnymi ogrodami, jak i
slumsów otoczonych piaskiem i śmieciami. Na-
wet w bogatych dzielnicach ciemnoskóre kobiety
siedzą pod drzewami, wraz ze swoimi maleńkimi
stolikami. Instytucja czaj mamy – kobiety goto-
wej przyrządzić każdy rodzaj ziołowego naparu
w ciągu kilku sekund – pozwala temu krajowi
funkcjonować, lub może raczej przetrwać połu-
dniowe godziny największego żaru.

Pomimo ogromnej biedy, miasto jest uważane
za bezpieczne i względnie wolne od przemocy.
Nawet najbiedniejsi sprawiają wrażenie zadowo-
lonych z życia w stolicy, gdzie nietrudno o czystą
wodę i można znaleźć pracę, w odróżnieniu od
ich suchych i zniszczonych wojną rodzinnych
stron na obrzeżach tego wielkiego kraju.

Sudan pod pewnym względem przypomina
USA: prowadzi trzy wojny w tym samym czasie.
Oprócz najbardziej znanych konfliktów między
Północą a Południem oraz w Darfurze, kolejny
trwa w górach Nuba. Mimo że wszystkie raczej
przycichają w ostatnich latach, napływ uchodź-
ców trwa. Ponadto, mimo że zdominowany
przez islam i rządzony zasadami szarii, Sudan
jest domem dla dużej społeczności etiopskiej,
która swobodnie wyznaje swoją religię.

Tak jak ludzki krajobraz wydał mi się egzo-
tyczny, tak i przyroda po drugiej stronie Sahary
jest pełna nowości. Pierwsze od miesięcy wielkie
drzewa to głównie mangowce, ale też i wiele in-
nych, których nazwy pozostają dla mnie tajem-
nicą. Moim ulubionym stało się drzewo z
potężnymi owocami przypominającymi ogórki,
które zwisają na kilkumetrowej długości sznu-
rach.

Na pierwszy rzut oka Chartum nie wydaje się
interesujący. Wśród ścisłych reguł islamu nie-
wiele jest miejsca na rozrywkę (choć kobiety nie
zakrywają się tu tak bardzo jak w o wiele wol-
niejszym Egipcie). Pomimo tego, dwa cotygo-
dniowe wydarzenia zasługują na uwagę, mimo że
odbywają się o tej samej porze w bardzo odle-
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głych od siebie miejscach. Każdego piątku tłum
sufitów zbiera się na cmentarzu w Omdurmanie,
by tańczyć dla Allaha. Ich kolorowe stroje i twa-
rze, wraz z transem, w który wprawiają się mu-
zyką, ruchem i kadzidłami, tworzą
niezapomniane widowisko.

Na drugim brzegu Nilu, w byłym obozie
uchodźców Hadżi Jusuf, nubijscy zapaśnicy wy-
chodzą na piaszczystą arenę, by toczyć pojedynki
w wieczornym słońcu. To zajęcie jest już mniej
święte i obejmuje zakłady zawierane przez pu-
bliczność, ale jest nie mniej przejmujące.

Połowę czasu spędziłem w miłym Youth Ho-
stel, a połowę u Marka, którego znalazłem na
CouchSurfing. Spędziwszy tam wiele miesięcy
jako nauczyciel angielskiego, zna on miasto do-
skonale i ma szerokie grono przyjaciół wśród in-
nych ekspatów. Szybko dowiedziałem się, że w
tym suchym kraju ambasady dbają – oficjalnie
lub nie – by dostarczyć trunków. Po pięciu mie-
siącach, podczas których wypiłem mniej piw niż
mam palców, nie wspominając o czymkolwiek
mocniejszym, łyk ginu z tonikiem był przepysz-
ny.

Pod palącym słońcem

Mar 18, 2012 (day 305)

Nie było łatwo opuścić wygodny dom i po-
nownie ruszyć w suchy ląd. Od Chartumu jecha-
łem wzdłuż Nilu Błękitnego i niebawem
natrafiłem na pierwsze ślady rozwiniętego rol-
nictwa. Nareszcie mogłem też biwakować pod
drzewem. Była to akacja, ale duża, skutecznie
chroniąca mnie przed wzrokiem przechodniów.

Szosa, niestety, nie należała do wygodnych.
Nie bez powodu odcinek do Wad Medani zwany
jest „drogą śmierci”. Wąski asfalt, zatłoczony
ciężkimi, pędzącymi pojazdami. Znowu kierow-
cy autobusów okazali się najbardziej szalonymi.
Ich nowe maszyny, pochodzące z Chin, były zbyt
szybkie i zbyt ciche. I niemal wcale nie używali
oni klaksonów, nie wspominając już o jakiejkol-
wiek redukcji prędkości. Kilkukrotnie o nadjeż-
dżającym autobusie dowiadywałem się poprzez
nagłą zmianę ciśnienia powietrza wywołaną jego
pędem. Na szczęście przez większość dystansu

wzdłuż szosy biegły dwa gruntowe pasy ruchu.
Czasem korzystałem z nich, mimo że nierówna
nawierzchnia znacznie mnie spowalniała, by
oszczędzić sobie stresu i zmagań z ruchem na
drodze.

Mój późny przyjazd do Sudanu uwidocznił
się w złej pogodzie. Jazda wczesnym popołu-
dniem graniczyła z niemożliwością. Pierwszego
dnia wypiłem 5 litrów wody i zjadłem średniego
rozmiaru arbuza zanim poczułem się ponownie
nawodniony. W kolejnych dniach dałem sobie
spokój z liczeniem. Było tego po prostu za dużo.

Drugiego dnia, późnym popołudniem dotar-
łem do gęsto zaludnionego obszaru. Miasteczko
przemieniło się w ciąg wiosek i gdy próbowałem
wydostać się stamtąd już po zmroku, natrafiłem
na człowieka na wózku zaprzężonym w osła. Był
to sklepikarz, który zasugerował mi bym poszu-
kał miejsca w lokalnym meczecie. W rezultacie
noc spędziłem w szkole koranicznej, spotykając
tam prawdziwych talibów. Nauczyciel, jedyna
osoba władająca angielskim, zorganizował mi
łóżko i obaj udaliśmy się na spoczynek na po-
dwórzu, z dala od rozpalonego jak piec domu.

Edukacja obejmuje matematykę, nauki ścisłe i
parę innych przydatnych rzeczy, ale jak wyjaśnił
mi gospodarz, najważniejsze jest zapamiętanie
Koranu. Księga zawiera wszak wszystkie odpo-
wiedzi na wszelkie pytania, więc nic dziwnego,
że w Sudanie więcej jest szkół religijnych niż ku-
błów na śmieci.

Śmietnik jest tylko jeden: Sudan. Wszystko
po prostu wyrzuca się precz, a wiatr już przej-
muje odpadki w swoje ręce. Gdy śmieci były w
pełni naturalne, wyrzucanie ich za płot nie sta-
nowiło problemu. Żar pustyni szybko wysuszał
wszystko, zapobiegając ryzyku rozprzestrzenia-
nia się chorób czy nawet przykrego zapachu.
Nadejście plastiku i nowego rodzaju odpadów
zmieniło wszystko, za wyjątkiem starych oby-
czajów, które ewoluują zdecydowanie wolniej niż
technologia. Nic dziwnego, że droga nieraz wio-
dła przez pola pełne foliowych worków i plasti-
kowych butelek.

W Wad Medani opuściłem rzekę i skierowa-
łem się na wschód. Okolica była jednym wielkim
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terenem rolniczym. W ostatnich dniach pory su-
chej nie mogłem jednak rozpoznać co zwykło się
tutaj uprawiać. Zaskakujące za to były ogromne
stada krów i kóz przemierzające te równiny, za-
zwyczaj pod wodzą dzieci. Sądzę że odwieczny
konflikt rolników z pasterzami jest obecny i tutaj.

Ogromna równina, jak ocean, naznaczona
była wysepkami w postaci skalnych pagórków.
Po minięciu drugiego archipelagu wkroczyłem
na obszar, gdzie domy budowano z niczego wię-
cej jak słomy i kilku suchych gałęzi. Woda pitna
okazała się paskudna. Mętna, o brązowo-szarym
kolorze ziemi, opierała się filtrowaniu. Smak nie
był szczególnie zły, ale widok – kompletnie od-
rzucający. Mieszałem ją z herbatą z hibiskusa by
zamaskować barwę i uczynić bardziej zdatną do
picia, przynajmniej wizualnie.

Walcząc z silnym bocznym wiatrem próbo-
wałem pokonać długi kawał pustkowia pozba-
wionego jakichkolwiek obiektów dających
choćby odrobinę cienia. Woda szybko się koń-
czyła, a zawartość butelek tak się rozgrzała, że
niemal parzyła mi usta. Oczywiście słabo gasiła
pragnienie.

Spróbowałem szczęścia na przydrożnej far-
mie, gdzie robotnicy z trudeim uwierzyli, że ktoś
był tak głupi by jechać przez Sudan rowerem.
Poczęstowali mnie kubkiem mleka, zapewne
oczekując jakiejś zabawnej reakcji. Skąd mogli
wiedzieć, że ich gość jest miłośnikiem zsiadłego?
Mimo że gorące, było wyborne i przypomniało
mi dzieciństwo i czasy zanim UHT rozprzestrze-
niło się w Europie.

Po dwóch dniach zmuszania się do picia pły-
nu w kolorze błota, dotarłem do Gedaref. To
miasteczko, a właściwie przerośnięta wioska, nie
ma nic ciekawego do zaoferowania poza skrom-
nym bazarem. No i może poza tłumem dziecia-
ków wołających „hauaia” na widok
obcokrajowca. Czy pochodziło to od błędnie wy-
mawianego „how are you”, nie mam pojęcia. W
mojej głowie skojarzyło się z Hawajami i plażą, i
wodą! Okrzyk ten miał mi już towarzyszyć do
samej granicy.

Najlepsza niespodzianka czekała zaraz za

miastem. Na pierwszej stacji benzynowej znala-
złem dzbany z czystą wodą, zaś na drugiej przy-
jazny pracownik spojrzał na mnie i spytał czy nie
potrzebuję… prysznica! To było coś wspaniałego
i idąc za ciosem zrobiłem też szybkie pranie. Po-
tem pracowni stacji pokazali mi pomieszczenie
gościnne, w którym uciąłem sobie drzemkę za-
nim spytałem o pozwolenie spędzenia całej nocy.

Od tego momentu miałem mieć już towarzy-
stwo, po raz pierwszy w ciągu ostatnich pięciu
miesięcy. Aleksander, niemiecki rowerzysta ja-
dący z Kairu do Kapsztadu, dotarł do Gedaref
tego samego wieczora. Spotkaliśmy się już prze-
lotnie w Chartumie i uzgodniliśmy, że Etiopię
pokonujemy wspólnie.

Za Gedaref równina powoli przekształciła się
w łagodne pagórki; pojawiły się też naprawdę
duże drzewa. Upał jednak nie zelżał i połowę
kolejnego dnia spędziliśmy w przepuście pod
drogą. Po biwaku w buszu zjedliśmy ostatnią
miskę fuula i niebawem stawiliśmy się na przej-
ściu granicznym w Gallabat.

Wyprawa w inny świat

Mar 25, 2012 (day 312)

Przyjazd do Etiopii był jak lądowanie na innej
planecie. Po pół roku spędzonym w krajach mu-
zułmańskich miałem znowu spotkać chrześci-
jańską większość. Po czterech miesiącach język
arabski znikał z otoczenia. I po około 4000km
przejechanych przez względnie płaską Saharę i
okolice, miałem ponownie znaleźć się w praw-
dziwych górach. Tym niemniej, podczas gdy za-
łatwialiśmy robotę papierkową na granicy,
najbardziej nęcąca była wizja zimnego piwa, wy-
pitego legalnie i z pełnym przyzwoleniem spo-
łecznym. Planowaliśmy dokonać tego w
pierwszym barze, ale mało przyjazna atmosfera
granicznego miasteczka pchnęła nas ku kolejnej
wiosce, jakieś 30km dalej. Jak głupki, nie uzu-
pełniliśmy zapasów wody, i pokonując szereg
pagórków w południowym słońcu dotarliśmy do
celu kompletnie odwodnieni. Jedno małe piwo
wysłało nas na orbitę. Dostatecznie, by w kolej-
nym miasteczku poddać się i zameldować w ho-
telu.
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W Etiopii wszystko wygląda inaczej i podob-
nie jest z jedzeniem. Wszystko sprowadza się do
słowa indżera. Ten wielki, kwaskowaty i gąbcza-
sty naleśnik, w dotyku przypominający wilgotny
łazienkowy dywanik, robi się z teffu, zboża upra-
wianego niemal wyłącznie w Rogu Afryki i Je-
menie. Dostać go można zazwyczaj w trzech
postaciach. Podstawą jest sziru, indżera polana
piekielnie ostrym sosem. Lepszą odmianę zdobi
przegląd gotowanych warzyw, czasem zawierają-
cy takie delikatesy jak buraczki. Wersją dla twar-
dzieli jest firfir, czyli indżera z wczorajszą
indżerą, poszatkowaną i namoczoną w ostrym
sosie. Miejscowi zajadają firfir na śniadanie, ale
my nigdy nie odważyliśmy się na tak desperacki
krok. Po dwóch sziru, polanych piwem, Alex po-
czuł się źle i na tym zakończyliśmy poznawanie
kulinarnych sekretów nowego kraju.

Rano jego stan poprawił się, nawet pomimo
bliskości kościoła, który nie dał nam dobrze się
wyspać. Podczas podróży po muzułmańskich
krajach wielu ludzi narzeka na poranny adhan,
który często ma miejsce około godziny 5. Ta
krótka przerwa w ciszy to jednak nic w porów-
naniu do mszy Ortodoksyjnego Kościoła Etiop-
skiego. Ceremonia trwa trzy godziny i w
większości składa się z jęków i zawodzeń księdza,
oczywiście nagłośnionych. Pomimo całego sza-
cunku dla innych kultur, czasem nie mogliśmy
zachować powagi, słysząc te dźwięki (co również
zdarzało nam się nie raz, gdy odzywał się mu-
ezin, szczególnie w Egipcie). Największym żar-
tem jest fakt, że uczestnicy prawdopodobnie
rozumieją tyle co my, gdyż liturgia odbywa się w
archaicznym języku gyyz, którym nikt w Etiopii
nie mówi od wieków. Msza rozpoczęła się o 4 ra-
no, ale jak mieliśmy się niebawem przekonać, nie
była rekordowo wczesna.

Alex czuł się lepiej, ale nie dość by skosztować
indżery na śniadanie. Jedyną alternatywą znale-
zioną w miasteczku pozostały banany, ale nawet
z ich pomocą niebawem zażądał przerwy i po
20km usiedliśmy w cieniu drzewa.

Sytuacja nie tylko nie poprawiała się, ale z
upływem czasu Alex czuł się coraz gorzej. W
końcu, późnym popołudniem, uznaliśmy że za-
wartość naszych apteczek na nic się nie zda i za-
pakowaliśmy rower na dach pierwszego

przejeżdżającego minibusa. Alex wpełzł do
środka i pojechał do Gonder, pierwszego dużego
miasta, by szukać pomocy lekarza.

Już trzeciego dnia wspólnej jazdy ponownie
się rozdzieliliśmy. Podążyłem w ślad za busem,
ale tego dnia zdołałem pokonać zaledwie 45km
nim ciemności zmusiły mnie do rozbicia obozu
przy drodze. Niedługo potem Alex zadzwonił ze
szpitala. Pod kroplówką poczuł się lepiej, a dia-
gnoza wskazała, że po prostu nadmiar indżery i
piwa był dla jego żołądka za dużym szokiem.

Następnego ranka wstałem przed wschodem,
z zamiarem dotarcia do Gonder tego samego
dnia. Musiałem pokonać około 100km przez pa-
górki i góry, wspinając się jednocześnie na Wy-
żynę Abisyńską leżącą 1500m wyżej. Suma
podjazdów z tego dnia pozostaje dla mnie ta-
jemnicą, ale był to jeden z najbardziej wyczerpu-
jących dni jazdy w moim życiu. Główna
wspinaczka, którą rozpocząłem dość wcześnie i
bez śniadania, sprawiła że około godziny 14
miałem za sobą imponujący dystans 22km. Wte-
dy też przyjazny kierowca tuk-tuka, widząc moją
walkę i wyczerpanie, zaoferował podholowanie
kilkaset metrów, na szczyt ostatniego dużego
wzniesienia. Miło było zostać wciągniętym na
górę, ale gdy puszczałem pojazd, straciłem rów-
nowagę i osobiście spotkałem się z etiopskim as-
faltem. Ozdobiony siniakami i zadrapaniami, z
nogą dźgniętą własnym kluczem do zapięcia i ze
spodniami podartymi w wielu nowych miej-
scach, chciałem już tylko odpoczynku i obiadu.
Na szczęście rowerowi nic się nie stało.

Na posiłek zatrzymałem się w Aykel, ostatnim
– jak się miało okazać – w miarę spokojnym
miasteczku. Wielokrotnie ostrzegano mnie przed
Etiopią i mam wrażenie, że żaden rowerzysta nie
opisał tego kraju jako przyjemnego, ale do tej
pory nie miałem problemów. Dzieci zazwyczaj
pozdrawiały mnie, krzycząc „you, you, you, you,
you!” i czasami biegły za mną, z rzadka tylko
prosząc o pieniądze. Nie mogłem wtedy wie-
dzieć, że przygraniczne tereny są bardzo rzadko
zaludnione, jak na etiopskie standardy.

Gdy w końcu wjechałem na płaskowyż (któ-
remu tak naprawdę daleko do płaskiego), poja-
wiło się więcej roli. Pola uprawne wyparły
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drzewa, a piękne ptaki i okazjonalne małpy zo-
stały zastąpione dzieciakami, władającymi kijem
i kamieniami. Dla tych pasterzy, ubranych w
szmaty i śmiertelnie znudzonych, przejeżdżający
farendż jest atrakcją dnia. Do tradycyjnego już
„you, you, you” dołączyła gama różnych żądań.
Nie tylko o pieniądze, ale i o koszulkę, wodę,
długopis i inne bzdety. W kraju sławnym z dłu-
godystansowych biegaczy dzieciaki były w stanie
dotrzymać mi tempa przez kilkaset metrów, by
zostać zastąpionymi przez kolejnych uczestników
niekończącej się sztafety. Na szczęście sławne
rzucanie kamieniami nie dosięgło mnie, choć
kilka prób miało miejsce, ale z daleka i bez szans
na powodzenie.

Jak szybko się przekonałem, żebraniem nie
parały się tylko dzieci. Ludzie w różnym wieku
bezwstydnie wyciągali ręce w prośbie o pienią-
dze, często wskazując na swoje ubranie, nierzad-
ko w dobrym stanie tylko koszmarnie brudne.

Cel nadal pozostawał daleko, gdy ścigając się
z nadchodzącym zmierzchem pokonywałem nie-
zliczone pagórki. Wysiłek interwałowy, złożony z
ciężkich podjazdów przeplatanych krótkimi od-
poczynkami na zjazdach, wysysał ze mnie całą
energię. Byłem coraz bardziej zmęczony i zły na
wszechobecnych żebraków. Apogeum nastąpiło
gdy z jednej z chat wybiegł chłopaczyna z kub-
kiem napoju w dłoni.

— WOOOOODYYYYY!! ! DAAAJ MIII WO-
OOOOOODYYYYYY!! ! – wydarł się w niebo-
głosy, próbując złapać za rower.

— Po diabła ci woda? Przecież masz cholerny
napój w ręku! – odkrzyknąłem.

— Daj mi wooooodyyyyyy! ! ! – ciągnął dalej,
biegnąc za mną i rozchlapując prawie całą za-
wartość kubka na ziemię.

To był moment, gdy miałem ochotę podnieść
kamień i przywalić idiocie tak by się zamknął.
Szybko. Jeden dzień i Etiopia dotarła do granic
mojej cierpliwości.

— Nie będzie łatwo – pomyślałem sobie.

Niedługo po zachodzie dotarłem do Gonder,

by ujrzeć Alexa w niemal doskonałym stanie.
Spędziliśmy w mieście kolejny dzień, próbując
najlepszych napoi w tym kraju: kawy i gęstych
owocowych soków. Odpoczynek zakłócił nam
jednak szef hotelu. Najpierw cena za dwuosobo-
wy pokój, którą uzgodniliśmy poprzedniego
wieczora z recepcjonistą, urosła niemal dwu-
krotnie. Po długiej dyskusji zgodziliśmy się do-
płacić odrobinę, by oszczędzić wysiłku
przeprowadzki. Szybko jednak wybuchł kolejny
konflikt. Z braku wody w naszej łazience, posze-
dłem na patio by zrobić pranie. Szef pojawił się
zaraz gdy zacząłem i poinformował, że pranie
jest niedozwolone i powinienem skorzystać z
usługi oferowanej przez hotel (oczywiście po-
wolnej i za słoną opłatą). Wybuchła kłótnia na
temat głupich zasad i braku wody pomimo wy-
sokich cen za pokój. W końcu drań chwycił moje
rzeczy i rozsypał po ziemi. Skoczyłem naprzód,
by przyłożyć mu w gębę, ale był już otoczony
większością załogi, która mnie zatrzymała. Na
szczęście, zapewne. Tak czy inaczej, jeśli zawita-
cie do Gonder, to unikajcie hotelu Eweket Bir.

— To naprawdę będzie niełatwe – pomyśla-
łem sobie.

Następne dwa spędziliśmy w drodze do Bahir
Dar. Oznaczało to dwa spore podjazdy w pięknej,
górskiej scenerii, oraz masę żebrzących dziecia-
ków. Czasem czuliśmy się jak w grze kompute-
rowej, gdzie złośliwe potwory wyłażą z krzaków,
rowów, atakują hordami z przydrożnych domów
lub z oddali pędzą przez pola by przechwycić fa-
rendżi. Wszystkie wydawały się zaprogramowa-
ne w ten sam sposób, jakby sklonowano
zawartość z jednego mózgu w drugi. „You, you,
you, you, give me money/t-shirt/pen/water!” by-
ło typową kwestią. “Where are you GO?!” poja-
wiało się z podobną częstotliwością i z ogromną
emfazą na ostatnim, nieodpowiednim grama-
tycznie słowie.

Fenomen tego gramatycznie niepoprawnego
zdania, które wydaje się być znane każdemu
mieszkańcowi Etiopii, nadal mnie zadziwia. Nie
mam pojęcia gdzie się go nauczyli i jak rozprze-
strzeniło się na cały kraj, ale pytanie to zadano
nam milion razy, podczas gdy zaledwie dwu-
krotnie usłyszeliśmy poprawne „Where are you
going?”
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W Bahir Dar przywitał nas szef hotelu, pró-
bujący sprzedać za drogą wycieczkę, i od tego
momentu nasz pobyt stał pod znakiem wyłudze-
nia. Odwiedziliśmy wodospad Nilu Błękitnego,
gdzie odkryliśmy, że Etiopia również przyjęła ra-
sistowskie podejście do turystyki i – podobnie
jak w Egipcie – obcokrajowcy płacą więcej za bi-
lety. To oznaczało, że nie odwiedzimy już żadne-
go miejsca z opłatą za wstęp. Przemycając
aparaty udało nam się jednak zapłacić tyle samo,
co miejscowemu wykupującemu pozwolenie na
fotografowanie (swoją drogą interesujący sposób
na wyciskanie pieniędzy).

Największy przekręt nastąpił przy degustacji
czatu, rośliny występującej wyłącznie w Etiopii,
którą uważa się za łagodny stymulant. Przypro-
wadzeni do lokalu (lub raczej na melinę), do-
kładnie sprawdziliśmy nadmuchane ceny.
Przeżuwszy sporo zielska, które nie dawało żad-
nego widocznego efektu, poprosiliśmy o rachu-
nek. Podejrzenie, że nasz „przewodnik” poczuje
się zaproszony, potwierdziło się, ale szybko na-
prostowaliśmy sprawę. Niespodzianką była
„opłata za wejście”, stanowiąca połowę rachunku.
Będąc na czyimś terenie, otoczeni przez kolegów
właściciela, nie mieliśmy dobrej pozycji negocja-
cyjnej. Kwota była śmieszna w zachodnich kate-
goriach, ale dość znaczna jak na Etiopię.
Targowaliśmy się długo i zawzięcie, by dranie
nagadały się i nadenerwowały wystarczająco za
każdego z ośmiu dolarów, które tam zostawili-
śmy.

Ten incydent, podobnie jak liczne konwersa-
cje na ulicy, prowadzone z „przyjaznymi” ludź-
mi, przekonały nas do unikania wszelkich
interesów w celu zachowania nerwów. Przekręt
był jedyną drogą, i po przyjaznym Sudanie mu-
sieliśmy odświeżyć lekcje z turystycznych rejo-
nów Egiptu.

Ostatniej nocy w Bahir Dar, dwa dni po tym
jak kalendarz obwieścił początek wiosny, nad-
szedł pierwszy prawdziwy deszcz, zwiastując
zmianę pór roku.

Highland!

Kwi 1, 2012 (day 319)

”You you you you you you you you, give mo-
neeeeeeeey, give hiiighlaaand! ! !” (etiopskie po-
zdrowienie)

Po opuszczeniu Bahir Dar mieliśmy do-
świadczyć prawdziwego rollercoastera. Góry po-
przecinane licznymi dolinami rzek, z kulminacją
na przełomie Nilu Błękitnego. Większość trasy
wiodła w okolicach 2000m n.p.m., dając przy-
jemny chłód, nawet pomimo faktu że słońce w
południe stało w zenicie.

Robiąc dziennie około 70km przejechaliśmy
niezliczone wsie i miasteczka. Były tak podobne
do siebie, że w pamięci stapiają mi się w jedną
długą wieś. Takie same domy, zbudowane z błota
wciśniętego w żebra drewnianego szkieletu, takie
same sklepy oferujące niewiele więcej niż stare
herbatniki, kostki mydła i tanie długopisy. Takie
samo bydło i żebracy wszędzie. Mimo że z trud-
nością toleruję żebractwo, tutaj musiałem do
niego przywyknąć. Dzieci nigdy się nie poddają,
a często dołączają dorośli. Ale pośród najmłod-
szych sporo też było entuzjazmu na widok fa-
rendżi. To najbardziej różnicowało wioski: w
jednej pozdrawiały nas rozpromienione dzieciaki
krzyczące „you, you, you” z uśmiechem od ucha
do ucha, by w drugiej napadła nas horda żądają-
ca pieniędzy lub długopisów. Czasem naszym
śladem leciał i kamień, i choć nigdy nie trafiał, to
ciągła czujność i oczekiwanie na nagły atak były
chyba najbardziej męczące w podróży przez ten
kraj.

Gdy zatrzymywaliśmy się na odpoczynek, za-
zwyczaj szybko zbierał się wokoło wianuszek
dzieciaków. Próbowaliśmy z nimi rozmawiać i
czasem udawało się uciąć pogawędkę o bydle czy
zajęciach w szkole. Angielski jest obowiązkowy
od wczesnych lat edukacji, i pomimo braków w
szkołach i umiejętnościach nauczycieli niektóre
dzieciaki były w stanie sklecić proste zdania.
Niestety, najlepiej opanowanymi słowami były
„money” i „give”. Czasami po zwrotach w stylu
„daj franka” mogliśmy wykryć, jakiej narodo-
wości był ten tępy kretyn, który rzeczywiście coś
im dał. Ale najdziwniejszym żądaniem było „gi-
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ve highland”. To słowo, po angielsku oznaczające
wyżynę, oznaczało butelkowaną wodę, którą
zwykliśmy pić. Mimo że wszystkie dzieciaki go
używały, gdy prosiliśmy w sklepach o „highland”,
sprzedawcy patrzyli na nas zmieszani.

Najbardziej niewyjaśnionym zjawiskiem była
nagła zmiana w zachowaniu dzieci, gdy tylko
wsiadaliśmy z powrotem na rowery. Nieśmiałe,
grzeczne i komunikatywne dzieciaki momental-
nie eksplodowały litanią agresywnych żądań. Na-
zwaliśmy to „trybem ruchu”, w odróżnieniu od
„trybu spoczynku”, gdy siedzieliśmy lub staliśmy
i komunikacja była możliwa. Nigdy nie odkryli-
śmy, co było przyczyną takiej różnicy pomiędzy
staniem na nogach a jazdą na rowerze. Może ja-
kieś podobieństwo między poruszającym się ro-
werem a idącą krową uruchamiało pastuszy
odruch i przestawiało ich na krzyczenie i posłu-
giwanie się kijem i kamieniami?

Intersujący w Etiopii jest tryb życia, który na
zachodzie nazwano by „zdrowym”. Przed przy-
byciem do stolicy nie spotkaliśmy ani jednej oso-
by z nadwagą (niedowaga jest niestety dość
powszechna). Większość ludzi jest sprawna i
uwielbia biegać. Dzieciaki biegają wokół stad by-
dła. Te, które uczęszczają do szkoły, nieraz poło-
żonej kilka wiosek i kilkanaście kilometrów
dalej, często biegiem pokonują trasę tam i do do-
mu. Dorośli mężczyźni, o smukłych, lecz umię-
śnionych nogach przyodzianych w bardzo
krótkie spodenki, również nie marnują czasu na
powolne spacery. Nieraz poruszali się biegiem z
ciężkim ładunkiem, nawet z kilkumetrowymi
belkami na budowę. I zawsze mieli kij na ramie-
niu lub na karku, często wieszając na nim oba ra-
miona, gdy nie były zajęte.

Wiele osób biegło sobie za nami, nie tylko by
żebrać czy zadawać pytania, ale nieraz by w ciszy
towarzyszyć nam przez kilka kilometrów i na ko-
niec powiedzieć „To mój dom. Do widzenia!”,
zbaczając z szosy. Co imponujące, spora liczba
poruszała się bez butów, wybierając kamieniste
pobocze zamiast asfaltu. I nieraz napotykaliśmy
na osoby niosące buty w rękach, jakby bieganie
boso było dla nich łatwiejsze.

Przed Addis nie natrafiliśmy też na palaczy
papierosów, z dwoma tylko wyjątkami: wiosko-

wym głupkiem, będącym obiektem drwin dzie-
ciaków właśnie ze względu na papierosa, i
pijanym gościem baru, który był zbyt oszoło-
miony by użyć ognia.

Przyzwyczajeni do przekąsek i ogromnych
ilości cukru, który dotychczas pomagał nam pe-
dałować, w Etiopii męczyliśmy się wspinając po
górach bez energetycznych dopalaczy. Dieta jest
tu prosta i oparta na indżerze oraz gotowanych
warzywach. Banany były najlepszym dostępnym
źródłem cukrów i każdy z nas codziennie spoży-
wał po kilogramie. Myślę, że cukrzyca i proble-
my z sercem są w tym kraju o wiele mniej
powszechne niż na zachodzie.

W jednej z wsi natrafiliśmy na mężczyzn sie-
dzących nad szklankami gęstego płynu w kolorze
błota. Nasza ciekawość pchnęła nas do spróbo-
wania i gdy zamówiliśmy jedną szklankę do de-
gustacji, pół wioski zebrało się by ujrzeć jak
farendżi radzą sobie z ich eliksirem siły. Napój
smakował niemal tak źle jak wyglądał i był efek-
tem niedokończonej fermentacji jakiegoś zboża.

Próby podboju poczynione przez Arabów i
Włochów przyniosły pewne nowości do etiop-
skiego menu, które w przeciwnym razie nie wy-
chyliłoby się poza indżerę. Makaron był łatwy do
dostania, ale fuul stanowił rzadkość (i był znacz-
nie gorszy niż sudański). Odkrycie co oferuje lo-
kal nie było też łatwe. Konwersacje brzmiały
przedziwnie:

— Macie coś do jedzenia? – pytaliśmy.

— Nie – brzmiała krótka odpowiedź.

— Może macie indżerę? – nie poddawaliśmy
się.

— Tak.

— Coś innego?

— Nie.

— Pasta?

— Tak.
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— …

Po czterech dniach dotarliśmy do największe-
go wyzwania w Etiopii: przełomu Nilu Błękitne-
go. Wyżyna znajdująca się tu na poziomie 2500m
przecięta jest na pół przez potężną rzekę, płynącą
trochę poniżej 1000m n.p.m. Droga zbiega na
dół, do mostu (jedno i drugie jest prezentem od
Japonii), by potem znowu wspiąć się po przeciw-
nym brzegu, na całkowitym dystansie zaledwie
40km.

Intensywny ruch potężnych ciężarówek i nie-
stabilny, osuwający się grunt uszkodziły już szo-
sę, dekorując ją wybojami, dziurami i tarką.
Dlatego też zjazd nie był tak łatwy, jak z począt-
ku wyglądał. Droga z powrotem na górę był ca-
łym dniem ciężkiej harówki, z początku w upale
spowodowanym niewielką wysokością. Skończy-
liśmy w hotelo-burdelu za 1 ,5USD i bez bieżącej
wody.

Powrót na wyżynę nie był końcem pracy. Na-
stępny dzień oznaczał jazdę po pagórkach,
zwieńczoną wspinaczką na 3000m, gdzie znaleź-
liśmy się w krzyżowym ogniu burzowej chmury i
dzieciaków rzucających kamienie. Po raz pierw-
szy sukinsyny zaatakowały nas nie żądając nicze-
go i nie od tyłu, ale podnosząc i ciskając
kamienie na naszych oczach. Odpowiedzieliśmy
ogniem, ale bez trafień po obu stronach. Tylko
owca oberwała zabłąkanym kawałkiem skały, za-
nim nagła ulewa przerwała nierówną walkę, w
której przeciwnik miał wyraźną przewagę liczeb-
ną. W końcu pożałowałem, że nie wziąłem z do-
mu procy. Polecam ją, jako istotny element
wyposażenia na pokonywanie Etiopii rowerem.
Strzelanie do tych kozich synów to zapewne je-
dyny argument, jaki byliby w stanie pojąć.

Kilka minut później żebrząca dziewczyna
próbowała porwać z mojego roweru pustą butel-
kę. Była to pierwsza próba kradzieży, od kiedy
wjechaliśmy do kraju. Została jednak ukarana
przez stojącego obok dorosłego, który cisnął w
nią kamieniem. Najwyraźniej na tych wysoko-
górskich terenach żyje bardziej dziki gatunek że-
braków.

Kompletnie mokrzy i dość zmarznięci skryli-
śmy się w pierwszym hotelu, znów za 1 ,5USD za

noc. Mieliśmy tylko nadzieję, że tym razem nie
będzie pcheł.

Kolejny dzień miał być łatwy i z początku ta-
kie sprawiał wrażenie, ale po leniwym poranku i
południu dostrzegliśmy wielką deszczową
chmurę, która stanęła nam na drodze. Czekanie
w przydrożnej szopie okazało się zmarnowanym
czasem, bo chmurzysko nie ruszyło się z miejsca.
Pozbawieni alternatywy, ruszyliśmy naprzód, by
natrafić na niespodziewanie długie podjazdy w
deszczu, a w końcu i w ciemności.

Wioska Chancho cierpiała na podobne braki
jak wiele innych wcześniej. Brakowało prądu.
Nie było to kompletne zaciemnienie, ale pierw-
szy z hoteli miał tylko wątłe światełko i dopiero z
latarką byliśmy w stanie odczytać tablicę stojącą
przed budynkiem.

Myśląc już o gorącej herbacie i miękkim, ta-
nim łóżku, ruszyłem naprzód w stronę światła.
Po kilku krokach ziemia nagle zniknęła mi spod
nóg i poczułem, że lecę w czarną otchłań. W de-
speracji chwyciłem się roweru, który podążył za
mną. Po bardzo długim ułamku sekundy znala-
złem się na dnie głębokiego, wyłożonego kamie-
niami przydrożnego rowu, przykryty własnym
pojazdem. Po ciemku pchnąłem rower przez
mostek, samemu stając tuż poza jego krawędzią.
Wypadek zaowocował lekko zgiętym bagażni-
kiem. Ciemność łaskawie skryła nowy, błotnisty
kolor moich ubrań.

Hotel był pełny. Kolejny, prowadzony przez
entuzjastyczne dziewczyny, które z miejsca spy-
tały czy szukamy towarzystwa na noc, wyglądał
lepiej. Niestety, gdy się już wprowadziliśmy,
ustalona cena nagle wzrosła. Mimo że mokrzy i
zmęczeni, nie mogliśmy zaakceptować takiego
oszustwa i wynieśliśmy się. Trzeci lokal oferował
łóżka, dobrą indżerę, wyborne lane piwo oraz
towarzystwo pijaków i prostytutek. Wcześnie
powiedzieliśmy dobranoc, by wyspać się po-
rządnie i cieszyć krótką przejażdżką do Addis
Abeby o poranku.
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Z Addis do Addis

Kwi 19, 2012 (day 337)

Miałem nadzieję, że podczas pobytu w stolicy
poznamy jakichś bardziej przyjaznych miejsco-
wych. Niestety, kontakt z CouchSurfing zawiódł i
w wyniku tego udaliśmy się do jednego z popu-
larnych hoteli w rejonie Piazzy, stawiając ścianę
pomiędzy nami a miejscową ludnością.

Samo miasto nie wywarło na nas żadnego
wrażenia. Nawet kilka dużych budynków i szero-
kich ulic nie zmieniło przekonania, że Addis
Abeba to jedynie przerośnięta wieś. Była dla
mnie tak nieciekawa, że aparat spoczywał bez-
czynnie przez cały nasz pobyt tam. Ciekawie wy-
glądały tylko bazary, ale zamieszanie
spowodowane pojawieniem się białych twarzy,
oznajmiane wszechobecnym słowem farendżi,
zniechęcało do prób. Wykonanie naturalnej foto-
grafii graniczyłoby z niemożliwością, więc dałem
sobie spokój.

Bardziej irytująca była konieczność zachowa-
nia ciągłej uwagi. Gdy czekaliśmy na światłach,
złapałem we własnej kieszeni rękę próbującą wy-
ciągnąć z niej telefon. Jej właścicielem okazał się
dziesięcioletni sprzedawca chusteczek. Powstrzy-
małem się przed poważnym pobiciem dzieciaka i
tylko przyłożyłem mu w łeb z otwartej dłoni.
Chyba byłem zbyt dobry, bo niedoszły złodziej
wraz z koleżkami zaczęli żebrać o pieniądze już
parę chwil później. Przechodnie też nie przejęli
się próbą kradzieży, jedynie ktoś nakazał chłopa-
kowi pozbierać chusteczki rozsypane na ziemi.
Dla mnie był to kolejny przejaw rasizmu – biały
człowiek jest jak chodzący bankomat. Przyciąga
uwagę wszystkich żebraków, ale też może zostać
oszukany lub okradziony i nikt się tym nie przej-
mie.

Nasz pobyt w hotelu przerwaliśmy na dwu-
dniowy biwak na terenie niemieckiej ambasady.
Sprawdzając WarmShowers natrafiliśmy na nie-
miecko-brytyjskie małżeństwo, które zgodziło się
nas przyjąć, mimo że zadzwoniliśmy w ostatniej
chwili. Regina i Anthony, wraz z synkiem Con-
narem, mieszkają w spokojnym, zielonym kom-
pleksie ambasady. Pozwolili nam rozbić namioty
w ogrodzie, podczas gdy wolny pokój zajęty był

przez niecodziennego gościa.

Wiele osób mówiło mi, że wyprawa rowerem
do Afryki wymaga nie lada odwagi. Może mają
rację, ale nadal jest sporo miejsca by podnieść
poprzeczkę. Wyobraźcie sobie, że przejeżdżacie
kontynent będąc niebieskooką blond dziewczy-
ną. Dość szalone? W takim razie poznajcie
Brennę, która przejechała z Kapsztadu do Addis
Abeby, przez większość trasy samotnie! Wybacz-
cie proszę brak wspólnego zdjęcia. Byłem pod
zbyt dużym wrażeniem!

Nasza wycieczka po placówkach dyploma-
tycznych nadal trwała. W polskiej spotkałem się
z ambasadorem, który wcześniej zaoferował po-
moc w dostarczeniu rzeczy z Polski. Miał dla
mnie dwie wiadomości. Dobrą, że paczka dotrze.
Złą, że będzie dwa tygodnie później niż plano-
waliśmy. Trzeba było wymyślić plan, jako że po-
zostanie w mieście nie wchodziło w rachubę.

Szukając rozwiązania, odwiedziliśmy amba-
sadę ponownie na obchody Wielkanocy. W
skromnym gronie pracowników i polskich rezy-
dentów kosztowaliśmy rodzimych potraw. Po ty-
godniach jedzenia indżery i dwa dni po moim
pierwszym zatruciu pokarmowym (od starego
soku owocowego), żołądek był w szoku. Prze-
pyszne, domowe dania takie jak żurek, bigos i
pasztet oddały wkrótce miejsce na stole gamie
ciast, niektórym z prawdziwą czekoladą. Myślę,
że dla Aleksa było to jeszcze większe doświad-
czenie – próbować polskich dań w samym środ-
ku Afryki.

Opuszczając w końcu Addis pojechaliśmy
boczną drogą, wiodącą przez pagóry, zanim za-
głębiliśmy się w Dolinę Rowu Afrykańskiego. To
oszczędziło nam przebijania się przez najbardziej
zatłoczoną szosę w kraju, wiodącą ze stolicy na
południe.

Pierwszej nocy sporo padało. Hotel, w którym
się zatrzymaliśmy, podobnie jak cała wieś, nie
miał bieżącej wody. Był jednak pierwszym miej-
scem, w którym widziałem Etiopczyków zbiera-
jących deszczówkę, choć nadal w niedostatecznej
ilości by cieszyć się prysznicem. W kraju, który
na brak wody cierpi co roku, nadejście pory
deszczowej powinno napełnić zbiorniki i roz-
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wiązać problem. Ale nie tutaj.

W Etiopii kobiety i dzieci biorą wielkie plasti-
kowe kanistry i ruszają na długi spacer po wodę.
Główne źródła są dwa: strumienie niosące raczej
ciekłe błoto niż cokolwiek pitnego, oraz kałuże
na pastwiskach. Może woda z minerałami lub
doprawiona krowim łajnem jest smaczniejsza i
zdrowsza? Mimo że połowa domów na etiopskiej
prowincji zadaszona jest blachą falistą, idealną
do zbierania wody, to nikt tego nie robi. Nie ma
rynien, nie ma jednego choćby zbiornika na wo-
dę, nie ma niczego. Najwyraźniej to zbyt skom-
plikowane lub po prostu nie jest częścią tradycji i
nie spotyka się z akceptacją. Jednocześnie żebra-
nie o wodę od rowerzystów jest jak najbardziej w
porządku.

Jakieś dwa tygodnie wcześniej pojawiliśmy się
po zmroku w hotelu. Nieźle padało. Na pytanie o
prysznic usłyszeliśmy odpowiedź, że nie ma wo-
dy.

— Powinniście łapać deszcz – zauważył Alex.

— Łapać deszcz? Hahahahahahaha! ! ! – szefo-
wa zaniosła się śmiechem, jakby usłyszała naj-
lepszy dowcip w życiu.

Tu dochodzimy do najsmutniejszej cechy
etiopskiej mentalności: braku chęci do zmian.
Potwierdził to dwa dni później Etiopczyk, które-
go spotkaliśmy w restauracji.

— Wiecie, jaki jest największy problem Etio-
pii? Zero kreatywności – przyznał otwarcie. –
Mamy wspaniałą ziemię, zasoby naturalne, ale
Etiopia nadal jest biedna. Ludzie po prostu nie
mają pomysłów, co robić.

Ta otwarta krytyka własnego narodu potwier-
dziła moje przypuszczenia. Kraj, który przez
wieki niemal nie miał kontaktu ze światem ze-
wnętrzny, nie został nigdy podbity. Wniosek za-
pewne taki, że robią wszystko idealnie i żadne
ulepszenie nie jest potrzebne.

Niestety, żebractwo, którego byliśmy świad-
kiem, nie jest tylko wewnętrznym problemem.
Etiopia jako kraj jest żebrakiem międzynarodo-
wym. Pomoc zagraniczna stanowi ponad 10%

PKB. Gdyby ją wstrzymać, ludzie poumieraliby z
głodu milionami. I pomimo pomocy napływają-
cej szeroką rzeką, nadal często to robią. Skalę
problemu jeszcze lepiej nakreśla artykuł o żebra-
niu w Etiopii, napisany przez jej mieszkańca i –
co znaczące – pozbawiony konstruktywnych
wniosków.

Mimo braku jedzenia, liczba dzieci w prze-
ciętnej rodzinie jest imponująca, większa chyba
niż w Egipcie. Pomimo dostatku ziemi uprawnej,
zacofana technika nie wykorzystuje jej potencja-
łu. Słyszeliśmy historię o niemieckiej pomocy w
postaci traktorów i kombajnów, które Etiopia
otrzymała, by zastąpić woły. Wszystkie pracują
na sudańskich polach, dokąd zostały błyska-
wicznie sprzedane. Rząd też nie pomaga, będąc –
według słów konstytucji – jedynym właścicielem
ziem kraju. Wieśniacy nieposiadający ziemi nie
troszczą się o nią. Rezultaty są zatrważające.

Gdy dotarliśmy do krawędzi, z której zjechać
mieliśmy w głąb Doliny Wielkiego Rowu, znowu
przyszło stawić czoła miotaczom kamieni. Mały
chłopiec pochwycił kawał skały niemal wielkości
jego głowy i zamierzył się w Aleksa. Zboczyłem z
jezdni, celując w drania. Uciekł, a za nim pole-
ciały ciskane przeze mnie kamienie. Dorosłe ko-
biety, które widziały całe zajście, tylko zaniosły
się durnowatym śmiechem. Szybko pojawili się
inni dorośli, ale nie wyglądało by ktokolwiek po-
strzegał zachowanie dzieci jako naganne. Prze-
skoczyłem przez rów by z nimi porozmawiać i
wtedy mężczyzna będący najbliżej wziął nogi za
pas. Po prostu dziki kraj zamieszkany przez dzi-
kich ludzi.. .

Dno doliny powitało nas suchym i płaskim
krajobrazem. I kolejnymi dziećmi z kamieniami.
Jeden, którego przegoniłem, potknął się o głaz i
poleciał na glebę łbem do przodu. Pozbierawszy
się, uciekł w panice, upuszczając swój bat. Na-
rzędzie to okazało się przydatne w dalszej dro-
dze. Gdy tylko żebrzące dzieci stawały się
agresywne i próbowały złapać rower, wymachi-
wałem batem i przeganiałem je. To był pierwszy
krok w efektywnej komunikacji z lokalną ludno-
ścią.

Mimo że jeziora są główną atrakcją Doliny,
odwiedziliśmy tylko jedno. Głównie dlatego
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właśnie, że są atrakcją. Płatne plaże i ośrodki ka-
sujące po kilkadziesiąt dolarów za noc nie bawią
nas. Jezioro Awasa, nad którego brzegami leży
miasto o tej samej nazwie, powitało nas pięknym
widokiem zachodu słońca. Świetnym by wypić
piwo, na które ciężko zapracowaliśmy. Obecność
Yvesa – Belga, którego obaj spotkaliśmy wcze-
śniej w Egipcie i za pośrednictwem którego na-
wiązaliśmy ze sobą kontakt – była pretekstem by
wypić troszkę więcej. Nic dziwnego, że następne-
go dnia do celu w miejscowości Dila dotarliśmy
grubo po zmroku.

Kolejny etap, jak zbadaliśmy zawczasu, wiódł
przez ostatnie góry na naszej drodze. Powrót na
2500m nie brzmiał jak wyzwanie, ale nie spo-
dziewaliśmy się, że będzie tak stromo i że tak
często z mozołem zdobytą wysokość będziemy
tracić na pokonanie kolejnych dolin. Szczyt osią-
gnęliśmy wyczerpani i w deszczu. Wiejskie dzie-
ciaki, a nawet dorośli, pomogły nam pchając
rowery pomimo naszych głośnych protestów.
Zajęcie to tak je podekscytowało, że niemal za-
pomniały pożebrać na koniec.

Gdyby w tej okolicy mieszkało mniej ludzi, w
ciągu miesięcy zamieniła by się ona w dżunglę
nie do przebycia. Południe zaskoczyło nas bujną
zielenią i przepysznymi owocami od przydroż-
nych sprzedawców. Naszą podstawową przeką-
skę, czyli banany, uzupełniliśmy nowością –
ananasami.

Podczas gdy góry były zatłoczone, cała popu-
lacja wydawała się być równomiernie rozproszo-
na. Między wioskami nie było przerw i jedna
przechodziła w drugą niemal niezauważalnie. Je-
dyną rzucającą się w oczy zmianą był oferowany
przy drodze produkt. Banany ustępowały miejsca
kamiennym blokom, te z kolei ananasom, drew-
nu budowlanemu, kurczakom... W wiosce pro-
dukującej kamień nie dało się znaleźć banana,
podobnie jak drewna w osadzie ananasowej.
Niekończący się szereg domów, zazwyczaj zasie-
dlonych przez liczne dzieci, oznaczał wysłucha-
nie kolejnego miliona „you, you, you”, a
nieobecność większych miasteczek zaowocowała
brakiem hoteli. Po raz pierwszy w Etiopii musie-
liśmy wymyślić coś innego.

Nasz wybór padł na szkołę. Budynek stał na

środku łąki, oddalony o jakieś 200m od drogi.
Zanim do niego dotarliśmy, około trzydzieścior-
ga dzieci zebrało się nie wiadomo skąd i podąża-
ło naszym śladem. Kilka minut później była ich
ponad setka. I nikogo więcej, bo genialnie wy-
braliśmy szkołę jako miejsce noclegowe w sa-
mym środku etiopskiej Wielkanocy.

W końcu tłum zaalarmował nauczyciela. Za-
oferował on nam pobyt w kompleksie dla peda-
gogów po drugiej stronie drogi. Podczas gdy my
zajęliśmy się rozbijaniem namiotów, tłum dzie-
ciaków zebrał się za płotem. Rosnące ciśnienie
spowodowało, że mniejsze osobniki zaczęły
przenikać pomiędzy sztachetami. Większe po-
dążyły ich śladem i za kwadrans cały tłum był po
naszej stronie ogrodzenia, śledząc najdrobniejszy
nasz ruch.

Po kolacji w wiosce przygotowaliśmy herbatę
dla nauczycieli. Podczas rozmowy spytałem o
liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Dwa
budynki z ośmioma klasami służyły... trzem ty-
siącom uczniów! A była to prowincjonalna szko-
ła w wiosce, której nazwy nikt nie kojarzył już
30km dalej.

O poranku, kiedy zajęci byliśmy zwijaniem
kompletnie mokrych namiotów, z przeciwnej
strony nadjechał rowerzysta. Wiktor sprzedał
swój dom w Szwajcarii i wyruszył na wyprawę
dookoła świata. Afryka była czwartym jego kon-
tynentem, po Europie i obu Amerykach.

Gdy zjazdy w końcu przeważyły nad podjaz-
dami, krajobraz ponownie uległ zmianie. Naj-
pierw przejechaliśmy przez las iglasty (chyba
pierwszy od Turcji) , by potem wkroczyć na ob-
szar pokryty czerwoną glebą, naznaczony aka-
cjami i kopcami termitów. Podłoga w niemal
pustej bazie budowniczych dróg posłużyła nam
za kolejny nocleg.

Kolejny dzień miał być ostatnim naszej
wspólnej jazdy z Aleksem. Za cel obraliśmy mia-
steczko Yavello, gdzie zamierzaliśmy się rozstać.
Droga schodziła niżej i niżej, ku dolinie, która
najwyraźniej padła wielokrotnie ofiarą nagłych
powodzi. Napisy głoszące, że NGO taka a taka
zafundowała zaporę, zbiornik retencyjny czy
ujęcie wody, gęsto zdobiły pobocze. Dotarliśmy
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w końcu do osady, w której więcej było takich ta-
blic niż domów. Z jednego z nich ku drodze wy-
biegła grupa kobiet, a jedna porwała wielki głaz i
zamierzyła się nim w Aleksa.

Zatrzymaliśmy się natychmiast i pozdrowili-
śmy miejscowych w sposób możliwie wiernie
przypominający ich zwyczaje. Bombardowanie
kamieniami, które przypuściliśmy na całe obej-
ście, zmusiło kobiety do ukrycia się za domem.
Dla mnie była to jasna wiadomość, którą zobo-
wiązany jestem przekazać pomocnemu Zacho-
dowi: za dużo pomocy wysłano do Etiopii i
należy ją natychmiast wstrzymać. Aby upewnić
się w tym przekonaniu, zostaliśmy powitani ste-
kiem przekleństw przez inne kobiety niosące
chrust kilkaset metrów dalej. Oczywiście nie
znam języka, ale ton i gesty towarzyszące słowom
przekonały mnie, że nie było to radosne powita-
nie.

Do Yavello dotarliśmy w szczycie obchodów
Wielkanocy. Oznaczało to zamknięte sklepy,
otwarte bary i pijaków oraz prostytutki zaczepia-
jące nas na głównej ulicy. Szybko jednak odna-
leźliśmy misję Norweskiego Kościoła
Luterańskiego, gdzie przyjazny pastor Gezzahin
udostępnił nam miejsce pod namioty na zada-
szonej werandzie drewnianego domku w stylu
skandynawskim. Potem zaprosił nas do domu na
przepyszną indżerę i zgodził się przechować mój
rower przez ponad tydzień.

Nazajutrz, życząc sobie szczęścia w dalszej
drodze, ruszyliśmy w przeciwne strony. Alex w
stronę granicy, a ja – szybko znalazłszy jadący
tam samochód – z powrotem w stronę stolicy.

Przez dziki busz

Maj 5, 2012 (day 353)

Mimo że samego miasta nie polubiłem, cze-
kałem z niecierpliwością na kolejną wizytę w
Addis Abebie. Paczka z domu miała niebawem
nadejść, co oznaczało wznowienie bloga.

Zanim to nastąpiło, spędziłem kilka dni w
polskiej ambasadzie. Dzięki wielkiej pomocy
ambasadora miałem wygodne miejsce do miesz-
kania oraz laptopa z dostępem do Internetu. I

dzięki temu właśnie mogliście przeczytać o
przygodach w Egipcie, Sudanie i Etiopii.

W weekend pewien miły dziennikarz, który
odwiedzał Addis, przywiózł nowe zabawki. W
tym miejscu chciałem ponownie podziękować
jemu, ambasadorowi i długiemu łańcuchowi do-
brych ludzi – często nieznanych mi wcześniej –
którzy pomogli całemu przedsięwzięciu.

Ponownie wyposażony, zapakowałem się w
dwudniową drogę powrotną do Yavello, która
utwierdziła mnie w przekonaniu o wyższości ro-
weru nad środkami publicznego transportu.
Półtora tygodnia przerwy i nie mogłem doczekać
się, kiedy ponownie wskoczę na siodełko. Co
nastąpi, gdy w końcu wrócę do domu?!

Pastora nie było w domu, ale rower stał do-
kładnie w tym samym miejscu, w którym go zo-
stawiliśmy. Po kolejnej nocy spędzonej na
werandzie ruszyłem wreszcie we właściwym kie-
runku – na południe. Pierwszym celem było
miasteczko Mega. Wbrew nazwie nie wygląda
ono spektakularnie pod żadnym względem. Mo-
że tylko poprzedzający je podjazd był mega, wy-
nosząc mnie znowu 400m wyżej, po całym dniu
jazdy bez obiadu.

Myślałem nad planem na północną Kenię.
Wielokrotnie ostrzegano mnie przed okrytą złą
sławą drogą z Moyale do Marsabit i dalej. Pro-
blem somalijskich bandytów wyglądał na roz-
wiązany, ale nadal na 380km nie było asfaltu,
tylko paskudna tarka i gorący, niegościnny kli-
mat.

Jako że moją ambicją było przejechanie całe-
go lądowego dystansu bez użycia pojazdów sil-
nikowych, postanowiłem spróbować, o ile trzy
warunki będą równocześnie spełnione: brak
problemów z bezpieczeństwem, doskonały stan
roweru i idealne zdrowie.

Tak więc następnego ranka obudziłem się z
opuchniętym i obolałym gardłem. Deszcze, nagłe
zmiany wysokości, wielodniowa przerwa w jeź-
dzie i paskudna dieta przyniosły skutek. Nafa-
szerowany aspiryną, ssąc tabletki na gardło,
czekałem aż poranna mgła zejdzie i w końcu ru-
szyłem ku granicy z nadzieją, że dwa dni po-
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rządnej jazdy ponad 100km mnie wyleczą.

Krajobraz południowej Etiopii to ogromny,
monotonny busz. W końcu niemalże nie zacze-
piali mnie żebracy, a mieszkańcy nielicznych
wiosek sprawiali wrażenie przyjaznych. Miałem
też niejedną okazję na dobry uczynek za sprawą
licznych żółwi, które usiłowały przekroczyć szo-
sę. Wszystkie przeniosłem z asfaltu na tą stronę,
ku której zmierzały.

Zaledwie kilka kilometrów przed celem zła-
pała mnie potężna burza. Wał chmur szybko
nadszedł z północy i nie dał szans na schowanie
się na otwartej przestrzeni. Do Moyale wjecha-
łem kompletnie przemoczony, ale szybko odna-
lazłem hotel z pokojem drive-in za rozsądną
cenę. Obiekt posiadał rynny (pewnie nowość
przybyła z Kenii) i za chwilę cieszyłem się kąpielą
w świeżo zebranej wodzie, podczas gdy znalezio-
ny w łazience kamień okazał się idealnym narzę-
dziem do eliminacji gigantycznych karaluchów
wyłażących z odpływu. Somalijska restauracja
uczyniła pobyt jeszcze milszym, głównie za spra-
wą smażonej wątróbki serwowanej na śniadanie.
Zdrowie też się poprawiło, rower był gotowy i
uzbrojony w opony Marathon Extreme na trud-
ny teren. Wszystko wyglądało optymistycznie.

Po krótkim oczekiwaniu dostałem stempel
wyjazdowy. Nigdy wcześniej z taką radością nie
opuszczałem żadnego kraju. Jedyna dobra rzecz,
jaką o Etiopii mogę powiedzieć, to że ma piękne
góry. Słaby wynik jak na sześciotygodniowy po-
byt.

Przejechawszy na niewłaściwą stronę drogi,
którą zwykli poruszać się Kenijczycy, dotarłem
do posterunku imigracyjnego. Oficer był przyja-
zny ale procedura już nie. Dranie pobrały moje
odciski palców. Wzmianka, że w moim kraju
zbiera się je tylko od przestępców, uznana została
za żart. Najwyraźniej ta żałosna praktyka nie jest
już ograniczona tylko do kraju po drugiej stronie
Atlantyku.

Policjant na checkpoincie, gdy spytałem go o
bezpieczeństwo, stwierdził krótko: „no problem”.
Wszystkie trzy warunki były zatem spełnione i
ruszałem w podróż przez krainę bez asfaltu.

Z początku droga była nawet przyjemna.
Prowadząc głównie przez ubity piasek, kierowała
się w dół, by po kilku kilometrach przejść w po-
ziom. Tarka nie okazała się fatalna i dało się zna-
leźć płaski szlak pomiędzy śladami tysięcy
ciężarówek, które tędy przejechały. Kierowcy
tych pojazdów mają w zasadzie dwie strategie do
wyboru: toczyć się powoli i spokojnie lub pędzić
tak, by przelatywać nad zagłębieniami i skakać z
jednego wybrzuszenia na kolejne. Nie muszę
chyba pisać, która cieszyła się większym uzna-
niem? Z rzadka przejeżdżające ciężarówki i sa-
mochody terenowe zostawiały za sobą wielkie
chmury pyłu, który szybko zabarwił mnie i ro-
wer na rdzawoczerwony kolor.

Czasami lepsze warunki panowały poza dro-
gą. Odnajdowałem własny szlak na piasku, po-
śród bezkresnego buszu, ale często zmuszony
byłem do powrotu na szosę po napotkaniu kory-
ta rzeki. Wszystkie były puste, jakby od dawna
żaden deszcz nie przekroczył granicy z etiopskiej
strony.

Pojawiła się dziczyzna. Pawiany stadami
przecinały mi drogę, podobnie jak pewne małe
zwierzątka, przypominające sarny, ale porusza-
jące się długimi skokami, niemal jak zające. Busz
rozbrzmiewał śpiewem ptaków i z jakiegoś nie-
znanego powodu kolory po kenijskiej stronie
nabrały życia i ciepła.

Mój pesymistyczny plan zakładał dzienny dy-
stans 50km i poważne problemy z zaopatrzeniem
w wodę. Pierwszego dnia jednak, pomimo póź-
nego startu, przebyłem 75km nim rozbiłem na-
miot, a na dodatek napotkałem na liczne kałuże i
bajorka. Wypełniająca je ciecz wyglądała obrzy-
dliwie, ale mając filtr do wody nie byłem zagro-
żony poważnym odwodnieniem.

Po śniadaniu i napełnieniu butelek w Sololo,
jedynej wiosce jaką moja mapa pokazywała na
tym 250km odcinku do Marsabit, ponownie po-
dążyłem drogą skręcającą powoli na południe.
Krajobraz był taki jak poprzedniego dnia – bez-
kresny, kolczasty busz. Wczesnym popołudniem
wspiąłem się na niewielką górkę i poczułem
pierwsze oznaki poparzenia słonecznego. Mój
nos, który nigdy nie może się do końca wyleczyć,
i który znów spaliłem dzień wcześniej, był na



450



451



452

szczęście osłonięty przed słońcem znajdującym
się już lekko na północy, za plecami. Ale ręce,
ciągle oparte na kierownicy i wystawione na bez-
litosne światło, zaczynały boleć.

Po dotarciu na szczyt ujrzałem niespodzian-
kę: wioskę. Szybkie uzupełnienie płynów i weso-
ło toczyłem się z górki wprost na nowy teren:
sawannę. Trawa, z rzadka naznaczona pojedyn-
czymi akacjami, ciągnęła się po horyzont. Nie
był to jednak wygodny teren, gdyż zielony dywan
rozpościerał się na twardym, kamienistym pod-
łożu. Droga stała się bardziej wyboista, ale do bi-
waku pośrodku niczego nie miałem na co
narzekać.

Kolejny dzień był znacznie gorszy. Droga zro-
biła się paskudna. Była to zazwyczaj seria kolein
wypełnionych luźnymi kamieniami. Koszmar do
jazdy rowerem, gdyż musiałem mocno trzymać
kierownicę by nie stracić równowagi na niesta-
bilnym podłożu. Dodając do tego słońce, moje
ręce już po kilku godzinach promieniowały bó-
lem. Okryłem je zdjętą z głowy chustą, co trochę
pomogło, ale nim dotarłem do podjazdu na Mar-
sabit, całą górną część pleców miałem spiętą i
obolałą. W kolejnej wiosce napełniłem brzuch
tanimi chapati, a worek na wodę deszczówką,
nim rozbiłem obóz pod akacją.

Potem nastąpił długi podjazd na 1400m. Dro-
ga była właściwie objazdem, bo kierowany przez
Chińczyków zespół pracował nad nową trasą,
która za parę lat połączy Kenię z Etiopią równym
jak stół asfaltem. Do miasteczka dotarłem wcze-
snym popołudniem, kompletnie wyczerpany.
Znalezienie pokoju nie było łatwe, jako że mój
wygląd – czerwony kolor i podarte spodnie –
odstraszał większość ludzi. Ostatecznie odnala-
złem miły Five Steers Lodge, gdzie prowadzące
go panie błyskawicznie przygotowały wielkie
wiadro wody, bym odzyskał ludzki wygląd.

Mimo że prowincjonalne Marsabit wyglądało
bardziej cywilizowanie niż większość etiopskich
miasteczek, postanowiłem się nie zatrzymywać.
Kolejnego dnia, po wielkim podwójnym śniada-
niu, zjechałem wygodną trasą, zostawiając za
plecami wulkaniczny masyw. Obszar ten był gę-
ściej zaludniony i, niestety, obfitował w żebra-
ków. Butelki z wodą cieszyły się największym

zainteresowaniem, ale nierzadkie było też zwykłe
żądanie pieniędzy. Jak zwykle dzieciaki najbar-
dziej paliły się do żebrania, ale dorośli również
się nim parali.

Rozczarowało mnie, że ten zwyczaj panuje też
w Kenii, ale tu przynajmniej ma swoje wytłuma-
czenie. Ogromna susza, która nawiedziła region,
miała się ku końcowi, ale w północnej Kenii
opady nadal nie wróciły do normalnego pozio-
mu. W wiosce Log Logo miałem okazję uciąć
pogawędkę z mężczyzną, który pozdrowił mnie
spod przydrożnego drzewa.

— W tym roku padało trzy razy. Jak widzisz,
dookoła jest dużo zieleni. Wcześniej wszystko
miało kolor taki sam jak droga, po której jedziesz
— wyjaśnił. — Dopiero zaczynamy zbierać się po
klęsce głodu, i szczerze mówiąc, jesteśmy kom-
pletnie uzależnieni od żywności z darów i pie-
niędzy wysyłanych nam przez rodziny.

— Macie jakieś źródło wody, poza deszczem?
— spytałem.

— Mamy odwiert. Oczywiście zrobiony przez
NGO. Trzeba było wiercić na głębokość 150m,
żeby dotrzeć do wody. Turbina wiatrowa, którą
tam widzisz — wskazał na nieruchomy wiatrak
— pompuje ją na powierzchnię. Teraz mecha-
nizm jest zepsuty. Aby go naprawić ktoś musi
wyciągnąć i rozebrać 150m prętów, wymienić
tłok i złożyć wszystko z powrotem. Cały dzień
pracy dla kilku silnych mężczyzn.

— Próbujecie oszczędzać wodę? Na przykład
w szklarni? — drążyłem dalej.

— Mamy trzy szklarnie. Program pilotażowy,
z zagranicy. Nauczyli nas jak uprawiać tam po-
midory, ale dotychczas byliśmy pasterzami. Ja
wiem jak zarżnąć i upiec owcę albo kozę, dosko-
nale wiem, co zrobić z mleka, ale dopiero w ze-
szłym roku dowiedziałem się co zrobić z
pomidorem. Musimy nauczyć się całkiem nowe-
go sposobu życia.

— Co zatem stało się z bydłem?

— Większość straciliśmy. Byłem dumnym
właścicielem stada osiemdziesięciu kóz. Teraz
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mam siedem. To za mało by wyżywić rodzinę, że
nie wspomnę o biznesie. Ale są tu ludzie, którzy
mieli ponad setkę krów i stracili wszystkie.

Usłyszałem też od niego ostrzeżenie przed
dzikimi zwierzętami, szczególnie lwami, i radę
by nie biwakować nad rzeką, którą niedługo na-
potkam. Po szybkim obiedzie opuściłem wioskę i
znalazłem się na wielkiej przestrzeni ubitego pia-
sku. Droga była tam chyba najmniej uczęszcza-
nym szlakiem, bo dookoła roiło się od
spontanicznie poprowadzonych śladów. Spodo-
bało mi się to żeglowanie po piasku, wreszcie po
czymś płaskim. Zabawa jednak skończyła się na
moście nad niosącą błoto rzeką. Za nią ponow-
nie pojawiły się kamienie. Ciemności zmusiły
mnie do biwakowania kilka kilometrów dalej.
Dzikich zwierząt nie było, za wyjątkiem ogrom-
nej ilości pełzających robaków. Liczba owadów w
Kenii jest niewiarygodna. Każdej nocy jakieś ro-
bactwo kopało mi pod namiotem, podczas gdy
inne przeprowadzało dokładną inspekcję bagażu,
a komary jak zwykle próbowały szczęścia.

Rankiem dotarłem do Laisamis, jednej z
ostatnich osad przed początkiem asfaltowej dro-
gi, i wkroczyłem do Sun View Hotel w poszuki-
waniu śniadania. Właścicielka i jej siostra ciepło
mnie powitały. Znowu zauważyłem, że od czasu
przekroczenia granicy ludzie zaczęli mówić po
angielsku i stali się dużo bardziej przyjaźni.

Siostra, na co dzień mieszkająca w Mombasie,
przyjechała z wizytą do rodziny wraz ze swoimi
dziećmi. Zawołała najstarszego syna, któremu
było Michael. Po krótkiej rozmowie zaprosił
mnie na piknik, a jego matka zaoferowała noc-
leg.

Wahałem się, bo chciałem jak najszybciej zo-
stawić za sobą paskudną drogę. Ostrzeżono mnie
o bandytach grasujących na początku asfaltu, ale
usłyszałem też, że w ostatnich tygodniach pano-
wał tam spokój.

Piknik, z okazji wygranej w lokalnym turnieju
piłki nożnej, był świetną okazją do poznania lo-
kalnej młodzieży. Mzungu był oczywiście główną
atrakcją, szczególnie dla dzieci, ale Michael regu-
larnie udzielał im reprymendy i nakazywał by
dały mi odetchnąć. Wkrótce rozpoczął się kolej-

ny mecz, który dobiegł końca tuż przed ogromną
ulewą. Muszę przyznać, że chłopaki zrobiły na
mnie wrażenie swoim poświęceniem dla sportu:
w maleńkim miasteczku mieli lokalną ligę zło-
żoną z kilku drużyn i regularnie rozgrywali peł-
nowymiarowe mecze.

Wracając w deszczu totalnie przemokłem.
Głównie za sprawą opon, które zupełnie wymię-
kły. Cała okolica ozdobiona była niewinnie wy-
glądającą rośliną, uzbrojoną w małe, ostre i
twarde kolce. Nie przejęły się one warstwą za-
bezpieczającą w oponach i z łatwością ją przebi-
jały. Tego wieczora nalepić miałem sześć łatek,
by o poranku odkryć, że przednie koło znowu
jest kapciem.

Rodzina Michaela przyjęła mnie gorącą her-
batą z mlekiem i naszykowała gorącej wody do
mycia. Odwdzięczyłem się, stawiając kolację dla
nas obojga, po czym podążyliśmy na lokalną im-
prezę. Szybko jednak powiedziałem dobranoc i
udałem się doprowadzić rower do porządku.

Rano Michael ruszył na poszukiwania samo-
chodu, który miał mnie zabrać do Isiolo. Wie-
czorem bowiem, przy kolacji, dowiedzieliśmy się,
że trzy dni wcześniej bandyci pojawili się po-
nownie i próbowali zatrzymać samochód. Do
uciekającego pojazdu strzelali, na szczęście nie
trafiając pasażerów. Jazda rowerem byłaby zwy-
kłą głupotą.

Tak więc po około 18 tysiącach kilometrów
musiałem poddać się i zapakować rower na sa-
mochód. Mimo że była to właściwa decyzja, ża-
łowałem jej, bo nie będę mógł już powiedzieć, że
cały dystans lądem przejechałem na rowerze.
Pozostałe do Isiolo 140km przebyłem autem te-
renowym należącym do organizacji pozarządo-
wej, które właśnie tam zmierzało i było
prowadzone przez jednego z krewnych Michaela.

Od szczytu do szczytu

Maj 24, 2012 (day 372)

Po dotarciu do środkowej Kenii z zachwytem
przywitałem cywilizację. Hotelik był czysty i
dysponował bieżącą wodą, a w porannych go-
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dzinach zapewniał nawet gorący prysznic. Menu
w restauracjach składało się z więcej niż dwóch
pozycji, a pierwszy supermarket, do którego się
udałem, oferował chyba większy wybór produk-
tów niż cała Etiopia.

Ktoś mógłby powiedzieć, że powinienem po-
dróżować po Europie jeśli przejmuję się takimi
sprawami. Tyle, że ja nie obawiam się dziczy i
spartańskich warunków. Dobrze czułem się na
pustyni i podobało mi się proste życie na niej. To,
co mnie znużyło, to kontrast pomiędzy pięknym
i ludnym terenem a jego słabym rozwojem i bra-
kiem wyboru, którego doświadczyłem w po-
przednim kraju. Bez wahania więc naładowałem
moje baterie jogurtem, słodyczami i lodami.

Szybko też odkryłem, że w Kenii Internet do-
stępny jest przez komórkę i to za niedużą cenę.
Przy niedoborze mocy i częstych przerwach w
dostawie prądu sieć była bardziej dostępna niż
elektryczność. Najtańsze hoteliki zazwyczaj nie
oferowały też gniazdek w pokojach, ale za około
4zł nabyłem urządzenie, które rozwiązało pro-
blem raz na zawsze.

Po dwóch dniach wypoczynku i dobrego je-
dzenia w Isiolo, wyruszyłem w typowym kierun-
ku: na południe. Druga góra Afryki czekała na
drodze. Wspinając się na 2100m miałem okazję
przez moment ujrzeć jej szczyt nim chmury na
powrót go zasłoniły. Jak się potem okazało, była
to jedyna okazja w ciągu tygodnia.

Decydując się na mniej popularny szlak po
wschodniej stronie chciałem uniknąć dużego ru-
chu. Ciągle jednak roiło się od samochodów. Na
asfalcie mogłem wreszcie przekonać się, że w Ke-
nii jeździ się po lewej stronie, choć zasada ta nie
jest zbyt gorliwie przestrzegana. Doceniłem w
końcu kulturę jazdy w Etiopii, gdzie kierowcy za-
chowywali ostrożność i nie spieszyli się za bar-
dzo. Tutaj panowało szaleństwo. Wyprzedzanie
tuż przed szczytem wzniesienia lub na zakrętach
bez widoczności to powszechna praktyka. Od-
stęp zachowywany przez wyprzedzające samo-
chody też był zatrważająco mały, choć przyznać
trzeba, że wszyscy starali się by był większy niż
zero.

Zbocza Mount Kenya pokrywała bujna zieleń

i duże plantacje herbaty, kawy i bananów. Przy-
pominało to krajobraz na południe od etiopskich
jezior, z tym, że liczba ludzi wyglądała na dzie-
sięciokrotnie niższą. I prawie nikt nie żebrał.

Jako że angielski jest jednym z dwóch oficjal-
nych języków w Kenii, większość ludzi włada
nim na dobrym poziomie. Byłem szczęśliwy,
mogąc w końcu porozumieć się, nie ograniczając
tylko do nazw potraw i liczebników. Mogłem też
w końcu zrozumieć wiadomości w TV, jako że
część kanałów nadawano po angielsku a część w
suahili.

Na stokach wielkiej góry moją prędkość
ograniczały przeplatające się bez przerwy pod-
jazdy i zjazdy, oraz deszcze. Ulewy typowe dla
pory deszczowej zazwyczaj nadchodziły po po-
łudniu, ale nie miały wyraźnie ustalonej pory.
Znalezienie schronienia, nim ciemne chmury
oberwą się, było moim priorytetem, jako że
deszcz zawsze nadchodził bezlitosny i w ciągu
kilku minut przemieniał drogi w płynące rzeki.

Miasteczka Meru, Chuka i Embu były moimi
przystankami i w ostatnim z nich skończyły się
opady. Masyw Kenii jak magnes przyciągał
chmury, które przez cały czas skrywały go za
wilgotną zasłoną. Położenie na stoku determino-
wało ilość opadu. W Meru północna dzielnica, w
której się zatrzymałem, każdego dnia wystawio-
na była na deszcz o kilka godzin dłużej niż cen-
trum leżące zaledwie 4km w dół zbocza.

Pamiętny moment nadszedł zaraz po opusz-
czeniu tego miasta. Po raz pierwszy w życiu
przekroczyłem równik. Stało się to na
37°38'39"E. Dotarcie tam na rowerze, poprzez
trzy kontynenty, sprawiło mi nie lada satysfakcję.
Równik nie był jednakże w żaden sposób ozna-
kowany i bez GPSa zapewne uwierzyłbym, że le-
ży około kilometra dalej, gdzie ktoś postawił
(dez)informacyjną tablicę. Może to właściciele
pobliskiej knajpy (zwanej „Equator”) przesunęli
granicę pomiędzy półkulami bliżej swojego
przybytku, by zwabić więcej klientów?

Po przerwie w Etiopii, herbata na powrót sta-
ła się moim zwyczajowym napojem. W Kenii
jednakże jest ona całkiem inna od tego, co zna-
łem ze świata muzułmańskiego. Zawsze zawiera
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mleko i kosztuje w granicach 0,40-1 ,20  zł. Naj-
lepsza zaparzana jest w czystym mleku, bez do-
datku wody. Szybko zacząłem pić sześć do ośmiu
kubków dziennie, robiąc z niej źródło nie tylko
wody i cukru, ale i białka.

Noclegi w Kenii też wyglądają dobrze i tanio.
Praktycznie każda wioska ma jakąś kwaterę. Przy
cenach od 8 do 16  zł za noc nie warto było rozbi-
jać namiotu, mając do dyspozycji prysznic lub
przynajmniej wiadro z wodą, łóżko i prąd. Poza
tym jedzenie w pobliskiej jadłodajni lądowało na
stole w ciągu kilku sekund i było tańsze niż co-
kolwiek co mógłbym ugotować ze składników
nabytych w sklepie. Znalezienie miejsca na bi-
wak też nie wyglądało łatwo. Zagęszczenie lud-
ności jest spore i większość terenu podzielono
pod prywatne działki, a pojawiające się czasem
dzikie obszary pokrywała zazwyczaj akacja lub
inne kolczaste krzaki, które natychmiast zmasa-
krowałyby sprzęt, zaczynając od opon i namiotu.

Raz spróbowałem przenocować za darmo. W
katolickiej misji miły kościelny, a zarazem chór-
mistrz, otworzył mi budynek kościoła. W zamian
podzieliłem się kolacją i wszystko wyglądałoby
wspaniale, gdybym nie musiał grać roli pobożne-
go chrześcijanina, którym nie jestem. W nie-
dzielny poranek ewakuowałem się przed
wchodem słońca, by w momencie rozpoczęcia
mszy być już daleko i nie zdradzić, że nawet nie
wiem jak się przeżegnać.

Mając dużo czasu przed zaplanowanym spo-
tkaniem w Nairobi, postanowiłem odwiedzić
głęboką prowincję. Z szosy do Garissy zjechałem
na piaszczyste drogi wiodące wzdłuż niedużego
łańcucha górskiego.

Znowu pojawił się busz. Teren do ostatka po-
dzielono pomiędzy prywatnych właścicieli za
pomocą kolczastych zarośli i suchych gałęzi. Kil-
ka razy dziennie pojawiała się wioseczka, dająca
sposobność napicia się herbaty.

Mieszkańcy byli zaskoczeni widokiem białego
człowieka, który – by uczynić obraz jeszcze
mniej prawdopodobnym – poruszał się na rowe-
rze zamiast mignąć w pędzącym samochodzie.
Nikt nie potrafił przypomnieć sobie, kiedy ostat-
nio widział mzungu w tej okolicy. Wystarczy po-

wiedzieć, że dzieciaki w szkolnych strojach
niejednokrotnie uciekały w krzaki na mój widok.
Ludziom trudno było uwierzyć, że powód mojej
wizyty to „po prostu podróż” i w małym mia-
steczku Mutitu mój hotel odwiedziło trzech po-
licjantów. Ktoś zaalarmował ich, że pojawił się
dziwny przybysz, a taki incydent nie mógł pozo-
stać niezbadanym, gdy kenijska armia walczy w
Somalii. Czarno-biała arafatka na pewno spra-
wiła, że wyglądałem podejrzanie. Od Etiopii była
powodem licznych pytań czy aby nie jestem mu-
zułmaninem.

W Kitui zatrzymałem się na dwa dni. Przy
braku deszczu i małym zachmurzeniu znowu
poparzyło mnie słońce. Krem z filtrem niewiele
pomagał, a sytuację zapewne pogarszała przyj-
mowana na wypadek malarii doksycyklina. Tak
czy inaczej, mój nos i dłonie znowu były w roz-
paczliwym stanie.

Po kolejnych dwóch dniach na piaszczystych
drogach dotarłem do drogi Nairobi-Mombasa.
Łącząc stolicę z największym portem, a zarazem
drugim w kraju miastem, jest jednym z najbar-
dziej zabójczych miejsc w Kenii. Na szczęście
musiałem przejechać nią tylko kilka kilometrów
nim skręciłem w drogę prowadzącą ku najwyż-
szej górze Afryki.

Aby ujrzeć ośnieżony szczyt gigantycznego
wulkanu musiałem poczekać kolejny dzień w
miasteczku Kimana. Dopiero wtedy mogłem
zrobić zdjęcie znaczące dokładnie rok od mo-
mentu opuszczenia domu. Z Norwegii pod Kili-
mandżaro – całkiem spory kawałek świata, czyż
nie?

Droga do stolicy była łatwiejsza niż się spo-
dziewałem. Przekroczyłem północny koniec Ste-
pu Masajów i wjechałem pomiędzy zielone
pagórki otaczające Nairobi, by do miasta dotrzeć
od zachodu. Wille znaczyły krajobraz podzielony
pomiędzy rozległe prywatne posiadłości, które
stopniowo zmniejszały się w miarę zbliżania do
centrum.

Nairobi powitało mnie wysokimi murami
zwieńczonymi płotami pod napięciem, które
otaczały każdą działkę – wyraźny znak, że zła
sława z powodu przestępczości nie jest bezpod-
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stawna. Pomimo tego zachodnie dzielnice, gdzie
mam zamiar spędzić kilka dni, wyglądają przy-
jaźnie dzięki zieleni i ciszy – rzeczom bardzo
rzadkim w afrykańskich miastach.

Przez Wielki Rów

Cze 6, 2012 (day 385)

Dużo czasu upłynęło od ostatniego razu, gdy
korzystałem z CouchSurfing. Jadąc do Nairobi
wysłałem kilka zapytań i szybko otrzymałem po-
zytywne odpowiedzi. Dwie osoby zaoferowały
nocleg w stolicy.

Pierwsza była Sharon. W jej miłym domu,
ulokowanym w zielonej i cichej zachodniej dziel-
nicy, porządnie wypocząłem. Ona sama rzadko
bywała w domu, ale udało się wspólnie coś ugo-
tować a także wpaść na kolację do jej młodszej
siostry. Moje umiejętności kucharskie zostały
zweryfikowane podczas zakończonej sromotną
klęską próby zrobienia tortilli, a także przy nie-
wiele mniej udanym podejściu do pierwszego w
życiu sosu dal.

Krótkie wycieczki do centrum służyły głów-
nie załatwieniu niezbędnych spraw. Niestety, nie
udało się rozwiązać problemu braku miejsca w
paszporcie. Choć liczba koniecznych w dalszej
drodze wiz przekracza ilość wolnych stron, Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych uznało to za
niewystarczający powód do wydania drugiego,
tymczasowego dokumentu. Kolejna polska am-
basada znajduje się w RPA i jeśli paszport do te-
go czasu zdąży się zapełnić, moja sytuacja może
stać się bardzo ciekawa.

Po czterech nocach spakowałem się i pojecha-
łem na lotnisko. Michał, który nawiązał ze mną
kontakt przez Internet zanim jeszcze wyruszyłem
z domu, w końcu miał do mnie dołączyć. Nie
uwzględniwszy straszliwego korka w moim pla-
nie, na lotnisko przybyłem z godzinnym opóź-
nieniem. On spędził jednak znacznie więcej
czasu próbując odzyskać rower spośród bagażu i
składając go potem w całość.

Skierowaliśmy się z powrotem w miasto, które
w godzinie popołudniowego szczytu było kom-
pletnie zapchane samochodami i wypełnione py-

łem. W porównaniu z Nairobi nawet Kair
wygląda bezpiecznie i czysto. Sytuację pogorszył
zamach bombowy, który rozerwał sklep w cen-
trum, jak mieliśmy się dowiedzieć dotarłszy do
celu trzy godziny później.

Tini była drugą CouchSurferką, z którą się
skontaktowałem. W swoim domu, położonym w
zielonej, pagórkowatej wiosce na północ od Na-
irobi, powitała nas przepysznym obiadem i
troszczyła się o nas jak mama przez dwa dni po-
bytu. Nie było łatwo pożegnać ją i opuścić to
przemiłe miejsce, ale w końcu zdołaliśmy wyru-
szyć późnym popołudniem. To wystarczyło by
pokonać około czterdziestu kilometrów przez
porośnięte herbatą pagórki i zakończyć ten krót-
ki dzień w Limuru.

Następny dzień stał pod znakiem zjazdu do
Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Niestety, za-
mglone powietrze przysłoniło widok z krawędzi,
który musiał być spektakularny, sądząc po ilości
sklepów z pamiątkami i przekąskami znaczących
ten fragment drogi.

Mimo że obrałem drugorzędną drogę do Na-
ivashy, ruch był koszmarny. Ciężarówki z konte-
nerami, wożące cały towar pomiędzy Ugandą a
Mombasą, pędziły obok nas w towarzystwie ma-
tatu i całej gamy innych pojazdów. Nie mieliśmy
żadnej alternatywy dla tej drogi i hałas silników
stanowił tło dla naszego pierwszego biwaku.

Nasze miejsce znajdowało się w sąsiedztwie
kilku niedużych rezerwatów dziczyzny i od sa-
mego początku towarzyszył nam widok zwierząt.
Zebry, gazele Thomsona pasły się w trawie, a
pomiędzy nimi baraszkował pojedynczy guziec.
Żadne z nich, niestety, nie pozwoliło podejść się
na bliżej niż dwieście metrów, nie dając szans na
dobre zdjęcie.

Przyjechawszy prosto z Europy, Michał padł
ofiarą afrykańskiego słońca. Krem z filtrem
SPF50+ nie wystarczył i skończyło się na po-
rządnym oparzeniu, prawdopodobnie wzmoc-
nionym przyjmowaną przeciw malarii
doksycykliną. Zatrzymaliśmy się w Nakuru na
dwa dni, by dać mu szansę podleczenia. Tam też
opuściliśmy wreszcie ruchliwą drogę i, przekro-
czywszy ponownie równik, rozpoczęliśmy wspi-
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naczkę na przeciwny brzeg Wielkiego Rowu.

Okoliczne wioski ciągnęły się kilometrami i
większość ziemi podzielona była pomiędzy pry-
watne działki. Pozostałe skrawki lasu oferowały
wspaniałe miejsca biwakowe, ale znalezienie
okolicy pozbawionej wędrujących i rozglądają-
cych się ludzi graniczyło z niemożliwością. W
ostatniej chwili, już po zachodzie słońca, szczę-
śliwie natrafiliśmy na pas trawy prowadzący w
bok z szosy, prosto ku idealnemu miejscu biwa-
kowemu, na którym rozpaliliśmy pierwsze ogni-
sko.

W okolicy równika słońce błyskawicznie
wschodzi i zachodzi. Podczas gdy w Europie
okres zmierzchu można wykorzystać na szukanie
miejsca na nocleg, w Afryce trzeba przygotować
się zawczasu na nadejście ciemności. Dzień
zmienia się w noc tak nagle, jakby ktoś zgasił
światło. Odwrotnie sprawa ma się o poranku,
gdy słońce wyskakuje nad horyzont jak wystrze-
lone z ogromnej armaty i pędzi najkrótszą drogą
do zenitu, paląc wszystko swym bezlitosnym ża-
rem. Tylko chmury deszczowej pory roku chro-
niły nas przed tak niemiłą pobudką.

Długi wieczór przy ognisku, jeszcze dłuższy
sen i pagórkowata rzeźba terenu skierowały nas
na kolejny biwak po przejechaniu niewiele ponad
czterdziestu kilometrów. Tym razem mieliśmy
wspaniały widok na głęboką dolinę i pogodę,
której nigdy nie spodziewałbym się w tej części
Afryki. Na 2600m, przy temperaturze w okolicy
10°C i wiejącym wietrze, musiałem ubrać polar i
zastanawiałem się nad przekopaniem bagażu za
zimową czapką. Na szczęście duże dawki gorącej
herbaty przyprawionej masalą pozwoliły nam
zachować ciepło.

Kolejny poranek zaskoczył nas jeszcze bar-
dziej, gdy nadeszły chmury i ukryły okolicę w
gęstej mgle. Miejscowi spacerowali wzdłuż drogi
z bańkami pełnymi mleka, które ładowali na
przejeżdżającą ciężarówkę. Zaskoczyło nas, że
nie byli nachalni i jedynie przyglądali się z dale-
ka, co w tej części świata stanowi rzadkość. Od-
dawszy mleko, większość z nich skierowała się
do okolicznych barów na herbatę, talerz githeri i
pogawędkę. Życie wydaje się tam płynąć powoli.
Łagodna kenijska pogoda nie zmusza ludzi do

intensywnej pracy i wielu z nich siedzi przy dro-
dze lub leży w trawie całymi godzinami.

Opuściwszy skraj Rowu, zjechaliśmy na dużo
gorętszy teren by ostatecznie powrócić na głów-
ną, zatłoczoną drogę, tuż przed miastem Eldoret.
Wielka liczba przejeżdżających i zatrzymujących
się ciężarówek nadała miejscowości nieprzyjem-
ny klimat. Hałas, ogromne tłumy na ulicach i
bazarach, prosperujące bary i burdele – wszyst-
kie atrybuty miasta na ruchliwej trasie – nie
uczyniły go przyjemnym miejscem na postój.

Z radością opuściliśmy główną drogę następ-
nego dnia. Mimo że to główna trasa do Połu-
dniowego Sudanu, pełna dziur szosa nie była tak
obciążona ruchem. Okoliczne wioski zawierały
więcej glinianych chatek niż gdziekolwiek indziej
w kraju, a ludzie często sprawiali wrażenie za-
skoczonych widokiem wazungu.

Popołudniowy deszcz schłodził powietrze i w
mgiełce unoszącej się nad rozgrzanym asfaltem
zielona prowincja uderzająco przypominała to co
świetnie znaliśmy z Europy. Przez moment czu-
liśmy się jak na lipcowych wakacjach gdzieś w
północnej Polsce, po wielkiej burzy. Uczucie
prysnęło wraz z przybyciem do miasteczka Kita-
le, ostatniego przed końcowym odcinkiem do
Ugandy.

Pętla wokół Elgonu

Cze 16, 2012 (day 395)

To co początkowo wydawało się łatwą prze-
jażdżką zmieniło się w jedno z najtrudniejszych
doświadczeń w przeciągu zaledwie kilku minut.
Asfalt zniknął parę kilometrów za Kitale i dalej
jechaliśmy już po gruntowej drodze, łączącej
ostatnie wioski przed granicą. Chmury górowały
nad okolicą od samego rana i przesuwały w ta-
kim kierunku, że kolizja wyglądała na nieunik-
nioną.

Deszcz nadszedł w tym samym momencie
gdy ogromny tłum chłopców opuścił szkołę i
napotkał dwóch białych poruszających się na ro-
werach. Był to widok zbyt ciekawy by ktokolwiek
przejął się moknącym ubraniem i podręcznika-
mi. Przez kolejne kilkaset metrów mieliśmy to-
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warzystwo biegnących, rozkrzyczanych dziecia-
ków.

Mały przydrożny domek wyposażony był w
daszek z frontu. Dwóch mężczyzn, również wy-
posażonych w rowery, chroniło się już tam przed
deszczem, a pozostała przestrzeń okazała się wy-
starczającą dla nas. Przekroczywszy rów, już wy-
pełniający się wodą, zajęliśmy ostatnie dostępne
miejsca. Dzieciaki zaś zebrały się naokoło i stały
w deszczu.

Gdyby widok ześlizgującej się do rowu cięża-
rówki skłonił mnie do refleksji, pewnie nie upie-
rałbym się by ruszać dalej, gdy tylko skończyła
się ulewa. Po jakichś dwudziestu metrach błoto
kompletnie zalepiło nam rowery. Bryły brązowej
materii upchnięte pod błotnikami i oparte o ra-
mę całkowicie unieruchomiły koła.

Tłum dzieciaków śledził najdrobniejszy nasz
ruch w trakcie kilku kolejnych godzin, gdy czy-
ściliśmy rowery i wykręcaliśmy ubrania w pobli-
skich krzakach. Późnym popołudniem byliśmy
gotowi do drogi, ale droga nie była gotowa na
nas. Ciężarówka nadal blokowała przejazd, a na-
wierzchnia kleiła się do stóp ludzi przenoszących
towary z jednej strony przeszkody na drugą.

W końcu, ciągnąc rowery wzdłuż wąskiego
stoku oddzielającego drogę od kukurydzianego
pola, dotarliśmy do mniej błotnistego fragmentu.
Po kolejnym czyszczeniu mogliśmy już powoli
jechać przy akompaniamencie kół trących o
resztki błota.

Do wsi dotarliśmy o zachodzie i z miejsca
spytaliśmy o możliwość rozbicia biwaku na tere-
nie szkoły. Zamiast tego, wpuszczono nas do po-
koju nauczycielskiego, gdzie spaliśmy na
biurkach, jako że podłoga nosiła wyraźne ślady
ostatnich warunków pogodowych. Wyczerpani i
brudni, bo woda właśnie się skończyła, do pół-
nocy walczyliśmy z kuchenką, która odmówiła
współpracy tuż przed wieczorną herbatą.

Przejście graniczne, do którego dotarliśmy
kolejnego ranka, usytuowane było nad czystą i
miłą dla oka rzeką Suam. Przebyliśmy je bez pro-
blemu, a archiwa po kenijskiej jak i ugandyjskiej
stronie wzbogaciły się o karty imigracyjne, gło-

szące że z zawodu jestem rybakiem. Wjechałem
do osiemnastego kraju na mojej drodze.

Od samego początku Ugandyjczycy sprawiali
wrażenie przyjaznych i uczciwych. Nawet cink-
ciarz zaoferował uczciwy kurs bez targowania
się, a dzieci radośnie pozdrawiały nas okrzykiem
„How are you”.

W miarę jak przekraczaliśmy kolejne żebra
góry Elgon, widoki stawały się spektakularne.
Gliniane chatki wraz z sadami bananowymi, we-
tknięte w doliny lub siedzące na szczytach pa-
górków, otaczała powódź zieleni lasów i pól
kukurydzianych. Bez wahania uznać mogę te
krajobrazy za jedne z najpiękniejszych, jakie wi-
działem w życiu. Zastanawialiśmy się nad życiem
ludzi zamieszkujących ten teren w najprostszych
możliwych warunkach, bez bieżącej wody czy
prądu. Jak postrzegali piękno, które ich otaczało?
Czy budzili się z uśmiechem na widok zasnutej
poranną mgłą doliny, czy może przeklinali kolej-
ny dzień nużącej pracy na polu kukurydzy?
Okolica wręcz prosiła, by zatrzymać się tam,
osiąść i zapomnieć o nowoczesnym, zewnętrz-
nym świecie.

Rzeczywistość dopadła nas pod postacią pa-
skudnie wyboistych i stromych podjazdów. Lekki
rower górski byłby lepszym pojazdem do poko-
nywania potężnych głazów i bulw zaschniętego
błota, które ledwo przypominały drogę. Wystar-
czy wspomnieć, że jedynymi środkami komuni-
kacji publicznej były tu motocykle i ciężarówki.
Żaden minibus nie śmiał zapuszczać się w te re-
jony.

Nadchodziła noc. Dziki biwak, o którym ma-
rzyliśmy, wykluczała gęstość zaludnienia. Mimo
że odległe i ledwo połączone ze światem ze-
wnętrznym, zbocza góry Elgon naznaczone były
niezliczoną ilością chatek, a każda z nich zasie-
dlona przez pokaźną rodzinę. Rozbicie namiotu
bez przyciągnięcia uwagi dzieciaków graniczyło
z niemożliwością. A jedno dziecko oznaczałoby
pokaźny tłumek, przyglądający się każdej naszej
czynności, już po kilku minutach.

Szkoła pojawiła się wraz z nadejściem ciem-
ności. Nie tylko łatwo było o pozwolenie na bi-
wak od nauczycieli, ale już za moment
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siedzieliśmy wraz z nimi przy wspólnym stole,
dokarmiani ugali, fasolką i kubkami wyśmienitej
mlecznej herbaty.

Gdy się przebudziliśmy, większość uczniów
zajęta była sobotnim praniem, a ich ubrania zaj-
mowały każdy krzak na terenie szkoły. Ruszyli-
śmy naprzeciw kolejnym stromym i wyboistym
podjazdom, by przekonać się, że gdybyśmy po-
przedniego dnia pokonali kilka kilometrów wię-
cej, przypadłby nam obóz w pięknym lesie nad
rzeką.

Jechałem przodem i w końcu zatrzymałem
się, by kontemplować tą piękną scenerię gdzie
nikt nie patrzył na mnie ani nie krzyczał „mzun-
gu”. Czekałem, czekałem i czekałem, aż w końcu
zacząłem niepokoić się o mojego kompana. Mi-
chał w końcu pojawił się, tocząc powoli, i ogłosił,
że jego rower kompletnie się poddał.

Pierwszy raz w życiu widziałem taką katastro-
fę. Połowa szprych tylnego koła była luźna. Na
wyboistej drodze odkręciły się nyple, a wygięte
koło w końcu przestało się obracać, zablokowane
o ramę. Błąd kołodzieja był oczywisty, a my spę-
dziliśmy pół godziny w lesie, próbując wycentro-
wać koło na tyle, by umożliwić dalszą jazdę.

Wioski pojawiły się na powrót i nie byliśmy
już w stanie znaleźć odosobnionego miejsca pod
namioty. Kierowani czyjąś poradą, udaliśmy się
na posterunek policji. Funkcjonariusze podeszli
do nas przyjaźnie i zaoferowali kawałek trawni-
ka. Sytuacja stała się mniej przyjemna, gdy wieść
o niespodziewanych gościach na podwórku do-
tarła do dowódcy placówki. Nasze paszporty i
rowery trafiły do depozytu, by zagwarantować,
że nie popełnimy żadnego aktu terroryzmu i ła-
two potem nie uciekniemy. Rankiem jednak z ła-
twością odzyskaliśmy swoje rzeczy.

Asfalt powitaliśmy okrzykami radości. Jazda
znowu stała się łatwa, nawet pomimo ciągłych
podjazdów i zjazdów. Dotarliśmy w końcu do
wioski Sipi, słynącej z wysokich wodospadów.
Moses Camp, ulokowany na szczycie wysokiego,
skalistego klifu, oferował oszałamiające widoki. Z
drewnianym domem, w którym siedzieliśmy
podczas wieczornych ulew, pijąc herbatę i w
świetle naftowej lampy planując dalszą trasę,

zdobył on pozycję najpiękniejszego biwaku do-
tychczas.

Kolejnego dnia zjechaliśmy na roztaczające
się wokoło równiny, bijąc po drodze rekordy
prędkości. Niziny nie zachwycały widokami.
Dużo lepiej wypadały zaś w kategorii kulinarnej
– bogactwo bananów i ananasów wywołało
uśmiechy na naszych twarzach.

Pod wieczór dotarliśmy do szkolnego kom-
pleksu, w którym nie było nikogo, oczywiście za
wyjątkiem grupki dzieciaków, które gapiły się na
nas bez słowa. Poczekaliśmy aż zachód słońca
przegoni je do domów i naparzyliśmy herbaty.

Stróż nocny był prawdopodobnie pijany i z
początku zachowywał się dość agresywnie. Gdy-
by jego latarka nie oślepiła mnie, ukrywając wi-
dok maczety dzierżonej w drugiej dłoni, pewnie
nie byłbym tak spokojny podczas negocjacji.
Koniec końców zawołał on kogoś w rodzaju szefa
i otrzymaliśmy miejsce w cieniu mangowców, w
strzeżonym rewirze. Poranne pakowanie złamało
szkolną dyscyplinę, gdy około 700 par oczu, na-
leżących zarówno do uczniów jak i nauczycieli,
śledziło nasze poczynania zamiast brać udział w
lekcjach. To skłoniło mnie do ponownych roz-
myślań ilu wazungu trzeba rozstawić w afrykań-
skim kraju by kompletnie sparaliżować jego
działanie.

Ostatnie trzy dni drogi do Kamapli stały pod
znakiem zmiany diety. Oleiste chapati zastąpiły
owoce i ryby. Wreszcie doczekałem się dojrza-
łych, soczystych mango, za którymi tęskniłem od
Sudanu. Pokazała się też nowość pod postacią
kolczastego zielonego owocu o rozmiarze pro-
siaka. Jackfruit, jak to tutaj zwą, po nacięciu wy-
puszcza biały, lepki sok, który podsycha do
konsystencji lekko nadtopionej gumy do żucia.
Ten prosiakolep, jak go ochrzciliśmy, był niewia-
rygodnie tani i niemal niemożliwy do kupienia w
kawałkach. Pojedynczy owoc, który ledwo zdo-
łałem przytroczyć do sakw, napełnił nas już po
kilku kawałkach i pozostawił moje dłonie lepki-
mi aż do rana.

Droga do stolicy nie była niczym przyjem-
nym, jak to zazwyczaj bywa w pobliżu dużego
afrykańskiego miasta. Potężne ciężarówki, pę-
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dzące matatu i szaleni motocykliści wymęczyli
nas doszczętnie przez ostatni dzień. Mały frag-
ment pełnego małp równikowego lasu, przez
który przejechaliśmy w okolicy południa, napeł-
nił nas nadzieją co do zachodnich rejonów tego
kolorowego kraju.

Szczęściarze w Ugandzie

Cze 29, 2012 (day 408)

W Kampali ponownie doświadczyliśmy wiel-
kiej gościnności. Tym razem zamieszkaliśmy u
Carolyn, Kanadyjskiej ekspatki, która przyjęła
nas w swoim maleńkim domku położonym na
północnym przedmieściu stolicy. Szybko zała-
twiliśmy wizy i zajęliśmy się eksploracją tanich
stoisk z jedzeniem, niezwykle licznych w sąsiedz-
twie.

Nie chcąc bawić zbyt długo w wielkim mie-
ście, przejechaliśmy je raz jeszcze i skierowaliśmy
do Entebbe. W tej 40-kilometrowej jeździe po
zatłoczonej drodze towarzyszył nam John, kolej-
ny członek WarmShowers. Spędziwszy kilka lat
we Wschodniej Afryce, gościł on wielu podróż-
ników rowerowych, w tym kilku gości, którzy
pokonali imponujące trasy i napisali o tym wy-
jątkowe książki i blogi.

Jadąc do Entebbe, leżącego na końcu półwy-
spu, dotarliśmy w końcu na brzeg największego
jeziora Afryki. Spotkanie z Jeziorem Wiktorii nie
należało do przyjemnych gdy niewiarygodnie
wielkie chmury drobnych muszek nadciągały
nad jego powierzchnią i wkraczały na ląd. Pierw-
szy raz w życiu widziałem roje owadów gęste na
tyle, że nie mogłem przez nie przejechać w oba-
wie o swoje oczy.

Miasto wyglądało na spokojniejsze i bardziej
zielone niż stolica. Rozbiliśmy się w hostelu En-
tebbe Backpackers, który pomimo wielkiego biz-
nesu jakim w ostatnich latach stał się
backpacking oferował dobrą jakość za przystępną
cenę. Trudno było jednak wypatrzeć prawdziwe-
go trampa wśród gości, którzy głównie korzystali
z walizek i w większości przybyli samochodami.
Wytarte ciuchy i zarośnięte twarze również od-
różniały nas od reszty wazungu, ale gorący
prysznic, bezprzewodowy internet i mecz Mi-

strzostw Europy oglądany na dużym ekranie
sprawiły, że to chwilowe odłączenie od prawdzi-
wej Afryki było nawet przyjemne.

Największa atrakcja Entebbe, czyli duży
ogród botaniczny, skutecznie wyeliminowała
mnie z grona swoich gości wystawiając rasistow-
ski cennik. Nie odwiedziwszy niczego szczegól-
nego, udaliśmy się na przystań promową.

Podróż na Wyspy Sese zajęła kilka godzin i
dotarliśmy tam tuż przed zmrokiem. Przepyszna
kolacja w wiosce opóźniła nas jeszcze bardziej i
kilka minut później Michał przekonał się, że
nocna jazda po Afryce nie jest najlepszym po-
mysłem. Potężny głaz tkwiący w samym środku
gruntowej drogi wysłał go w powietrze nad kie-
rownicą. Z jakąś nadprzyrodzoną pomocą rozbił
on tylko dwa z pięciu jajek wiezionych w rekla-
mówce.

Rozbiliśmy się u progu dżungli. Po raz
pierwszy od dawna mogliśmy rozpalić ognisko.
Bezchmurna i bezksiężycowa noc pokazała mi-
liony gwiazd a pod nieobecność wiatru jezioro
odzwierciedliło ten kosmiczny porządek na swój
własny sposób. Setki rybackich łódek, każda wy-
posażona w latarenkę, formowały własne kon-
stelacje na czarnej tafli wody. Oglądaliśmy ten
piękny spektakl pijąc gorącą mleczną herbatę.

Następnego dnia przejechaliśmy największą
wyspę archipelagu i dotarliśmy na prom idealnie
w czas, by zostać błyskawicznie zabranym na
drugi brzeg. Ogromne pastwiska, obiecujące ko-
lejną okazję na biwak, nagle się urwały i zamie-
niły w typową mieszankę wiosek i plantacji bez
jednego choćby odosobnionego skrawka ziemi.
Na próżno szukawszy swojego miejsca dotarlśmy
do ciemnego miasta Masaka i znaleźliśmy nocleg
w zewnętrznej dzielnicy.

Dochodziła 4 rano, gdy ktoś zapukał do
drzwi. „Hello, problem!”, usłyszałem przed
otwarciem drzwi. „I zaiste był problem”, jak głosił
raport policyjny spisany kilka godzin później.

Miejsce, w którym zaparkowaliśmy rowery,
było puste. Rozejrzałem się i dostrzegłem mój
pojazd leżący kilka metrów dalej. Drugiego ro-
weru nie było.
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Pani hotelowa rozmawiała z kimś przez tele-
fon, ale najwyraźniej na drugim końcu nie znaj-
dował się policjant. Szybko przekonałem się, że
afrykańskie standardy nieco odbiegają od tego,
do czego przywykłem. W domu nauczyłem się,
że na numerze policyjnym lub alarmowym moż-
na nie doczekać się nikogo. Ale tutaj nasze próby
były odrzucane przez samą sieć, nie dając żadne-
go sygnału.

Wraz z hotelową poszedłem na posterunek i
zażądałem od zaspanych funkcjonariuszy by
sprawdzili hostel. Sytuacja wyglądała jasno. Za-
mknięte drzwi i wysoki mur dookoła kompleksu
uniemożliwiały wspięcie się z powrotem z rowe-
rem na plecach. Ktoś ze środka musiał podać ro-
wer osobie stojącej na murze. To oznaczało, że
jeden ze złodziei nadal przebywa w noclegowni.

Policjanci szybko rzucili okiem do środka i
chcieli zmyć się z powrotem do łóżek, sugerując
bym osobiście udał się na główny posterunek
ulokowany kilka kilometrów dalej w bliżej nie-
znanej części ciemnego miasta. Nie dysponowali
nawet numerem ani żadnym innym kontaktem
do swojej nadrzędnej jednostki. Po krótkiej dys-
kusji zdecydowaliśmy, że recepcjonistka przy-
prowadzi policjantów. Zamknąwszy drzwi
własną kłódką czekaliśmy na przybycie posiłków.

Nowi funkcjonariusze byli odrobinę bardziej
lotni i nawet przyprowadzili psa. Wypełniliśmy
protokoły, a opuszczający kompleks goście byli
pokrótce przesłuchiwani. Bez skutku. Wyczerpa-
ni padliśmy na łóżka, by spać do późnego popo-
łudnia.

Zastanawialiśmy się, co robić dalej. Kupno
używanego roweru było najprostszą opcją, zwa-
żywszy, że w Kampali widziałem największy ich
wybór na całym kontynencie. Michał rozważał
też nabycie taniego chińskiego motoru. Bez osta-
tecznej konkluzji wróciliśmy z miasteczka do ho-
stelu by zastać tam właściciela.

W kilku uprzejmych acz stanowczych słowach
wyjaśniłem mu, że oczekujemy pokrycia strat,
które miały miejsce na jego słabo strzeżonym te-
renie. Nie śmiałem wymienić prawdziwej ceny
roweru, by nie mieć trupa na miejscu. Zamiast

tego zasugerowałem by pomyślał nad rozwiąza-
niem problemu, podczas gdy my pomieszkamy
w hostelu za darmo.

Zadzwonił już po kilku godzinach, pytając
czy rower był niebieski i miał światła. Opis się
nie zgadzał, ale w zamian przekazałem kilka słów
zachęty. Nadzieja, choć niewielka, powróciła.

Kolejnego ranka obudził mnie telefon, z któ-
rego usłyszałem, że „ktoś widział ten rower”. Kil-
ka godzin później, wracając z toalety, ujrzałem
uśmiechniętego Michała, dzierżącego swój cu-
dem odzyskany pojazd. Policjant przybył nieba-
wem, spisał oświadczenie, że zadowoleni
jesteśmy z rezultatu śledztwa i wszyscy rozeszli
się zadowoleni.

To szczęśliwe zakończenie naładowało nas
świeżą energią. Odpocząwszy i pojadłszy przy-
zwoicie podczas tego niezaplanowanego dwu-
dniowego postoju, skierowaliśmy się ku Fort
Portal drugorzędnymi drogami. Asfalt szybko
ustąpił miejsca ubitej ziemi, gdzie pędzące mata-
tu wzbijały kłęby drobnego, pomarańczowego
pyłu, który szybko nadał nowy kolor naszym
ubraniom. Byliśmy brudni, ale szczęśliwi, bo gę-
stość zaludnienia spadła i znowu mogliśmy bi-
wakować na dziko.

Po pierwszej nocy, spędzonej na pastwisku,
druga nie była już naszym wyborem. Popołu-
dniowy deszcz zmusił nas do szukania schronie-
nia pod przydrożną chatką. Nim ktokolwiek nas
znalazł, odkryliśmy wielką połać mięty rosnącej
w ogródku. Napotkawszy taki delikates w Afryce
nie mogliśmy nie uszczknąć odrobiny na wie-
czorną herbatę. W końcu, po kilku godzinach
siedzenia i nicnierobienia, skorzystaliśmy z krót-
kiej przerwy w deszczu i przenieśliśmy się na
budowę po drugiej stronie drogi. Miejsce było
dość czyste i zasiedlone przez stado nietoperzy.

Krajobraz powoli przeistaczał się w to, co bę-
dzie nam towarzyszyć przez kolejne kilkaset ki-
lometrów. Pagórki rosły i rosły, a doliny
pogłębiały się. Jazda wiązała się z coraz więk-
szym wysiłkiem fizycznym i asfalt na trasie
Kampala – Fort Portal powitaliśmy z radością.
Pagóry pozostały, ale powierzchnia była dużo
gładsza niż na wyboistych, brudnych grunto-
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wych drogach.

Busz niebawem przeistoczył się w mieszaninę
pól, bagien i lasu równikowego. Ten ostatni poja-
wiał się dość często, oferując możliwość ujrzenia
dziczyzny. Były to głównie ptaki i motyle oraz
nieliczne małpy skaczące po drzewach. Nic więk-
szego, choć natrafiliśmy na aromatyczne ślady po
słoniach.

Natura musiała nam sprzyjać, bo kolejny
deszcz ogłosił przerwę w jeździe w miejscu upa-
dłego biznesu turystycznego. Potężna, opuszczo-
na restauracja zajmowała miejsce na skraju lasu.
Duży drewniany dom na palach przywitał nas
wielką powierzchnią do spania i kilkoma kom-
pletami stołów i krzeseł. Niewidoczny z drogi,
nie przyciągał innych gości. Pomimo tego dwóch
mężczyzn używało miejsca do parkowania swojej
kozy i osiołka. Przybyli oni w środku nocy i udali
się na spoczynek pod domem, nie zdając sobie
sprawy z naszej obecności aż do momentu, gdy
rano przeszedłem nad ich głowami.

Ostatni odcinek do Fort Portal był bardzo
przyjemny. Pagórki, nie za strome, pokrywała
bujna zieleń plantacji herbaty. Dotarliśmy w
końcu do miasta, znanego jako punkt wypadowy
na safari po okolicznych parkach. Obecność bo-
gatych, białych turystów stanowiła ostrzeżenie
dla naszych portfeli, ale po raz kolejny Uganda
nas nie zawiodła. Mały napis mówiący „Econo-
my Lodge” kierował do miejsca idealnie odpo-
wiadającego naszym potrzebom i portfelom.

Spotkanie z dziczyzną

Lip 4, 2012 (day 413)

O ile Ugandyjczycy są jednymi z najmilszych
i najuczciwszych ludzi, jakich spotkałem w Afry-
ce, to obecność białych turystów przynosi ze so-
bą niemiły element. Żebraków. Zazwyczaj są to
młodzi ludzie i oczywistym wydaje się, że jakiś
idiota rozpuścił ich, dając w zamian za nic pie-
niądze lub inne dobra materialne.

Tutaj przynajmniej większość ludzi rozumie
angielski. Zazwyczaj żebraków przeganiam, wy-
syłając dzieciaki do rodziców, by to ich poprosiły
o pieniądze. Do starszych odzywam się w kilku

krótkich słowach: „Chcesz pieniędzy? Weź się do
roboty!” Niestety, ta rada zazwyczaj spotyka się
ze śmiechem i całkowitym niezrozumieniem. Po
co pracować, skoro ktoś może mi po prostu dać?
To jedna z najsmutniejszych rzeczy jakich do-
świadczyłem na tym kontynencie. Nieważne jak
dobrą wolą się kierują, przybysze z Zachodu
często źle rozumieją pojęcia pomocy i hojności, a
swoje zasoby trwonią w sposób wręcz niszczący
kreatywność i przedsiębiorczość Afrykanów. To
długi temat i ten blog nie jest na pewno miej-
scem by go roztrząsać w szczegółach, ale przykre
efekty są w Afryce widoczne zbyt często i nader
wyraziście.

Poza tym zachodnia Uganda jest bardzo cie-
kawa. Granicząc z jednym z najbardziej niesta-
bilnych państw świata i obejmując największe
parki narodowe, jak również ważne kopalnie ko-
baltu i miedzi, nie może być nudna.

Po raz pierwszy brak prądu był całkowity.
Poza kilkoma budynkami wyposażonymi w za-
pasowe agregaty, Fort Portal pozostało ciemne
przez całą noc. Energia pojawiła się w porze po-
rannej na jedną tylko godzinę, nie dając szans na
naładowanie baterii. W końcu poczuliśmy, że je-
steśmy głęboko w Afryce.

Góry Ruwenzori słyną z tego, że spowija je
wieczna mgła. Ich obecność po naszej prawej
stronie potwierdzona została przez kilka krót-
kich momentów, gdy zamajaczyły w mlecznej
zasłonie ich potężne, górujące nad otoczeniem
sylwetki.

Gdy podążaliśmy niespodziewanie dobrą i
zatłoczoną drogą, gęstość wiosek znacznie spadła
i w końcu mogliśmy ponownie biwakować na
ogromnym pastwisku. Wyposażeni w najpopu-
larniejszy i najtańszy owoc Ugandy – banany –
kosztowaliśmy ich zarówno smażonych na ghee z
brązowym cukrem, jak i pieczonych w ognisku.
Oba warianty smakowały wyśmienicie.

Naszym celem był Park Narodowy Królowej
Elżbiety. Znany z możliwości przejechania go
rowerem, był naszym marzeniem od dawna.
Doświadczywszy tak niewiele kontaktu z dziczy-
zną, postanowiliśmy go porządnie spenetrować.
Trochę brawurowo, jak przypuszczam.
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Do parku wjechaliśmy późnym popołudniem
i skręciliśmy w boczną, gruntową drogę do Isha-
shy. Potężna sawanna, z nielicznie wałęsającymi
się gazelami, wyglądała zachęcająco. Łamiąc
wszelkie reguły i zalecenia, opuściliśmy oficjalną
drogę i podążyliśmy słoniowymi ścieżkami dale-
ko za jakieś krzaki. Przy wyborze miejsca pod
namioty usunęliśmy się trochę ze szlaków
uczęszczanych przez te olbrzymy i wybraliśmy
widoczny fragment otwartej przestrzeni. Robiąc
to, kierowaliśmy się nadzieją, że zostaniemy w
porę dostrzeżeni i unikniemy przypadkowego
rozdeptania.

Wszystko wyglądało dobrze nim zapadła
ciemność. Pierwszy głos wydał słoń, wychodzący
na żer. Dobiegał on z daleka i wzięliśmy go za
dobry znak. Niebawem jednak odgłosy tych
ogromnych zwierząt dobiegły nas z bliższej odle-
głości, a w końcu usłyszeliśmy je i z przeciwnej
strony obozu.

Nie skończyliśmy jeszcze kolacji, gdy dołączy-
ło się inne stworzenie. Ciągle nie wiemy, co to
było, ale domyślamy się, że hiena. Nie brzmiało
to jeszcze zbyt strasznie, ale użyliśmy silnej latar-
ki by rozejrzeć się po okolicy. Niczego nie do-
strzegliśmy.

Szybko pojawił się kolejny odgłos. Z początku
wzięliśmy go za silnik spóźnionego samochodu,
ale nie zbliżał się i trwał w miejscu. Wtedy nas
oświeciło. Żaby. Szukając dobrego miejsca na bi-
wak, rozbiliśmy się w najbardziej samobójczej
okolicy jeśli chodzi o spotykanie dziczyzny w
nocy: przy wodopoju.

Usłyszeliśmy to niebawem i bardzo głośno.
Pomruk czegoś, co przypominało kota, ale na
pewno było wielokrotnie większe niż domowy
zwierzak. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że żarty
się skończyły i chyba popełniliśmy spore głup-
stwo obozując w tym miejscu. Porzucając po-
mysł rozpalenia ogniska, wpełzliśmy do
namiotów.

Wtedy otwarły się bramy piekła. Lwica przy-
padkowo skrzyżowała swą drogę ze słoniem. Ka-
kofonia dźwięków wydawanych przez obie
strony mogłaby obudzić trupa. Jednakże ja, za
sprawą ataku alergii, którego doznałem wcześniej

tego dnia, leżałem w namiocie dość oszołomiony
i szybko zapadłem w sen, budząc się tylko na
najdonośniejsze odgłosy naszego otoczenia. Gdy
wypełźliśmy z rana, niespodziewanie każdy w
jednym kawałku, Michał opowiedział mi o in-
nych rzeczach: ziemi drżącej od kroków prze-
chodzących słoni i stworzeniu węszącym wokoło
namiotów.

Powoli jechaliśmy na południe. Po nocnych
spotkaniach byłem bardzo chętny by w końcu
zobaczyć słonie, ale bez szans. Michał miał wię-
cej szczęścia i podążając jakiś kilometr za mną
spotkał parę tych wielkich stworzeń. Przez więk-
szość dnia posuwaliśmy się drogą w palącym
słońcu, wśród chmar białych motyli, z rzadka
napotykając na małpy i mniejsze gady.

Śniadanie w wiosce nad jeziorem składało się
z pokarmów paszowych i nie zadowoliło nas.
Było już dawno po porze obiadowej, gdy zdecy-
dowaliśmy się opuścić drogę i zagotować trochę
ryżu. Skończyliśmy posiłek i zbieraliśmy się do
powrotu na szlak, gdy strażnik zatrzymał swój
samochód nieopodal. Zalecił nam opuszczenie
parku najszybciej jak się da i ostrzegł przed
ciemnością, która miała przynieść nam śmiertel-
ne niebezpieczeństwo. Oczywiście nie śmieliśmy
wspomnieć, w jakich okolicznościach spędzili-
śmy poprzednią noc.

Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy drogę
przed nami przekroczył samotny słoń. Patrzyli-
śmy jak znikał w odległym lesie i bezowocnie
czekaliśmy aż nadejdą kolejne. Czas uciekał, więc
w końcu ruszyliśmy przed siebie.

Następne dwa dostrzegłem z daleka. Powoli
pokonywały drogę w poprzek. Potem kolejny i
kolejny... Poruszały się nad wyraz wolno, ale
cierpliwie zaczekaliśmy aż znikną w krzakach
nim zbliżyliśmy się do tego miejsca.

Było już dość ciemno, ale zdołałem wypatrzeć
wielkie cielsko poruszające się wzdłuż naszego
szlaku w tym samym kierunku. Potem ujrzeliśmy
kolejne: pięć słoni idących rzędem. Postanowili-
śmy nie wyprzedzać ich i zatrzymać się, ale gdy
tylko nasze stopy dotknęły ziemi, kolumna po-
szła w rozsypkę.
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Dwa słonie zawróciły. Nie widzieliśmy do-
kładnie i nie chcieliśmy się upewniać, ale kolejne
dwa chyba skręciły w naszą stronę. Nie tracąc ani
chwili, ruszyliśmy z kopyta. W takich chwilach
ciężki rower zmienia się w piórko i może łatwo
pędzić z zawrotną prędkością. Po prostu zwiali-
śmy.

Wieś Kihiihi nie zrobiła na nas wrażenia, ale
była początkiem jednej z najbardziej wyczerpu-
jących i trudnych dróg. Wyruszywszy w połu-
dnie, zdołaliśmy pokonać zaledwie 26km
wyboistego podjazdu w żarze lejącym się z nieba,
zanim spytaliśmy o możliwość rozbicia namio-
tów przy katolickim kościele w Kanungu, pięknie
ulokowanym na szczycie pagóra. Była tam też
parafialna szkoła, co zaowocowało tłumem cie-
kawskich dzieciaków kłębiącym się wokoło na-
miotów. Na szczęście pomocni księża odganiali
stado, a jak doniósł mi Michał, zostaliśmy nawet
wspomniani podczas porannej mszy. Ja cieszy-
łem ucho pieśniami dobiegającymi z kościoła –
dużo żywszym podejściem do religii niż możemy
doświadczyć w domu.

Jeśli ktoś zapyta mnie o najtrudniejszy odci-
nek, jaki przejechałem, to kolejny dzień zakwali-
fikuje się wysoko, jeśli nie na szczycie listy. Cały
dzień ciężkiej roboty, około 1500m podjazdu po
koszmarnie wyboistej gruntowej drodze. Ocieka-
liśmy potem, kompletnie wyczerpani i przeraźli-
wie głodni, gdy w końcu dotarliśmy do ładnego
miejsca w lesie i poddaliśmy się po przejechaniu
całych 25km. Zaskoczeni drogą i małą liczbą
wiosek, nie zaopatrzyliśmy się w prowiant i naszą
kolację stanowiły jedynie błyskawiczne zupki. Na
szczęście miejsce było odosobnione i nikt nie
niepokoił nas do późnego ranka, gdy miejsce
przy drodze zajęły kobiety próbujące sprzedać
ziemniaki. Afrykanki, szczególnie na wsi, nie
występują bez towarzystwa ciekawskich i płaczli-
wych dzieci. Mimo że Michał czuł się dość nie-
zdrowo, towarzystwo i brak jedzenia zmusiły nas
do zebrania majdanu i ruszenia w drogę.

Podjazdy szybko się skończyły i oddały pola
niełatwym zjazdom po pyle i żwirze. Po raz ko-
lejny z radością powitaliśmy asfalt, nawet mimo
że był obstawiony przez żebraków w liczbie
znacznie przekraczającej średnią krajową.

Krótka wizyta w klinice w Kabale potwierdzi-
ła dwie rzeczy. Po pierwsze, że Michał nie miał
malarii, a po drugie że w tej okolicy nie chcieli-
byśmy szukać pomocy lekarza. Na szczęście
ugandyjska policja była dobra jak zawsze. Bez
problemu uzyskaliśmy pozwolenie na biwako-
wanie na ich terenie, a wracając z finału Euro
2012 zorientowaliśmy się, że uzbrojony strażnik
został oddelegowany do pilnowania naszego do-
bytku. Ponownie nie mogliśmy się nadziwić,
czemu tylu ludzi narzeka ogólnie na afrykańską
policję. Może w innych krajach wygląda to róż-
nie, ale w Ugandzie ci panowie są po prostu
wspaniali.

Tysiąc zatłoczonych pagórków

Lip 10, 2012 (day 419)

Byliśmy już zmęczeni niezliczonymi pagór-
kami i brakiem prywatności na drodze. Liczba
osób, dla których mzungu jest conajmniej tak
egzotycznym widokiem jak lew dla Europejczy-
ka, w połączeniu z ich ciekawością i brakiem ja-
kiegokolwiek zrozumienia dla naszego pojęcia
przestrzeni prywatnej wysysały z nas energię.
Ciągle jednak mieliśmy tuż przed sobą jeden z
najgęściej zaludnionych krajów kontynentu, nie
bez powodu też zwany „krajem tysiąca pagór-
ków”.

Pomimo ostrzeżeń rwandyjscy celnicy nie
skonfiskowali naszych toreb foliowych. W zasa-
dzie nie było żadnej kontroli bagażu, więc nie
dowiedzieliśmy się jakie są przepisy dotyczące
najpopularniejszego śmiecia na świecie. Tak czy
inaczej, w Rwandzie nie było foliówek ani w
sklepach ani na poboczu, co robi z niej chyba
najczystszy kraj w promieniu kilku tysięcy kilo-
metrów.

Wjechaliśmy do kraju przez długą dolinę, w
której typowy porządek rolniczy uległ odwróce-
niu. Dno pokryte było gęstym dywanem krze-
wów herbaty, podczas gdy poletka kukurydziane
przylegające do małych glinianych chatek po-
krywały całe zbocza, aż do samych szczytów gór.

Nie znalazłszy kościoła, posterunku policji
ani niczego podobnego, postanowiliśmy spróbo-
wać dzikiego biwaku. Skała wznosząca się nad
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zakrętem szosy wydawała się być dostatecznie
odosobniona. Nie minęło jednak pięć minut jak
znalazł nas lokalny pastuch i za pół godziny
przywlókł ze sobą dorosłych. Trudna rozmowa
zakończyła się stwierdzeniem „no problem” z
obu stron i w spokoju już spędziliśmy tę noc pod
niemal pełnym księżycem i bez śladu elektrycz-
nego światła wokoło. Za wyjątkiem, oczywiście,
lamp samochodów.

Kolejnego dnia, około południa, dotarliśmy
do Kigali i z radością powitaliśmy cywilizację
pod postacią bankomatu i pobliskiej restauracji,
którą z przyjemnością splądrowaliśmy. Nie mając
nic do zrobienia w centrum, oddaliliśmy się od
stolicy.

Tuż przed odjazdem zorientowaliśmy się, że
jesteśmy już sławni w Rwandzie. Stało się tak,
gdyż poprzedniego dnia trójka brytyjskich rowe-
rzystów wystąpiła w narodowej TV. Nikt nie
przejmował się, że jesteśmy tylko dwaj, z Polski, i
że wyglądamy inaczej. Mzungu to mzungu. Ile
afrykańskich twarzy umiem rozpoznać bez po-
myłki? Ilu Afrykanów nie poznaję, mimo że spo-
tkałem ich poprzedniego dnia? Nic dziwnego, że
każdy członek wąskiej elity, dysponującej dostę-
pem do prądu i TV, pozdrawiał nas i gratulował
wywiadu.

Noc zastała nas na drodze. W ostatnich reszt-
kach światła dostrzegliśmy rząd niedokończo-
nych domów po prawej stronie i tam skręciliśmy,
by na łące za nimi rozbić namioty. Oczywiście
nie sposób było ukryć się przed ludźmi, ale sta-
raliśmy się ograniczyć ich liczbę.

Mimo że najśmielsi podeszli do naszego obo-
zu i wymienili kurtuazyjne „no problem”, trzech
policjantów przybyło, gdy właśnie kończyliśmy
prace obozowe i zabieraliśmy się za gotowanie. Z
początku chcieli, byśmy przenieśli się w bliżej
nieokreślone miejsce, ale w końcu zgodzili się na
nasz pobyt. Jak francuskojęzyczny oficer wyjaśnił
w bardzo podstawowym angielskim, „Rwanda
ma tylko jeden problem: ludobójstwo”. Bardzo
uspokajające.

Nieakceptowalnym byłoby nas tam zostawić i
niebawem dowiedzieliśmy się, że otrzymamy ob-
stawę policyjną. Protesty pozostały bezowocne i

pół godziny później trzech mężczyzn, uzbrojo-
nych w Kałasznikowy, wyszło z ciemności i po-
zdrowiło nas.

— Jesteśmy tu dla waszego bezpieczeństwa —
powiedział dowódca, nim postaci ponownie za-
padły się w ciemność i zajęły pozycje w okolicz-
nych zaroślach, odmawiając nawet łyku gorącej
herbaty. Służba nie należała do przyjemnych z
racji pobliskiego bagna. Nad ranem nasze na-
mioty stał zimne i ociekające wodą, podobnie jak
funkcjonariusze, którzy pożegnali się o wscho-
dzie słońca.

W Gitaramie przyszła pora odpowiedzieć na
ważne pytanie: jedziemy nad Kivu czy nie? Po-
zytywnie rozpatrzyliśmy już dylemat odnośnie
Burundi i nasza ostateczna decyzja odnośnie je-
ziora była taka sama. Skierowaliśmy się na za-
chód.

Ponownie jechaliśmy aż do zapadnięcia nocy.
Pewien miejscowy zaoferował, że zaprowadzi nas
do katolickiego kościoła, lecz u celu natrafiliśmy
na dziwny zestaw w postaci memoriału po ludo-
bójstwie i hoteliku, oferującego spartańskie po-
koje bez elektryczności za zawrotne ceny.
Skrawek lasu znaleziony kilka kilometrów dalej
dużo bardziej nas zachęcił i zmotywował zara-
zem do wczesnej pobudki, nim dookoła zebrał
się wielki tłum.

Droga nadal była dobra, a zielone stoki i
domki z białymi ścianami i kryte dachówką bar-
dziej przypominały okolice Morza Śródziemnego
niż jakikolwiek rejon Afryki. Po długich i pięk-
nych zjazdach niebawem ujrzeliśmy jezioro Ki-
vu. Jego linia brzegowa, przypominająca fiordy,
wyglądała wspaniale i w związku z tym podąży-
liśmy prosto do kościoła usytuowanego nad
brzegiem. Pomimo oszklonej półki, w której bie-
lały kości i czaszki potraktowane maczetą, oka-
zało się że ludzie są tam bardzo mili. Kawałek
bujnej trawy posłużył za kemping, a my mieli-
śmy dawno wyczekiwaną okazję by wyprać ciu-
chy i posiedzieć wieczorem na wygodnych
krzesłach.

Zapewne nasze decyzje byłyby inne gdyby-
śmy znali stan dalszej drogi. Brak asfaltu był za-
skoczeniem. Pomimo wspaniałych widoków na
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jezioro nie zachwycała nas perspektywa kolejnej
serii pylistych pagórków. Rutyna jednak zadzia-
łała i nie napotkaliśmy problemów ze znalezie-
niem miejsca na kemping pod kościołami
różnych odłamów chrześcijaństwa. Była tam zie-
lona trawa i dostęp do wody.

Mimo odosobnienia, teren nad jeziorem za-
siedlali liczni żebracy. Jest ich wielu w całej
Rwandzie, plasując ten kraj na drugim miejscu
po Etiopii. Może obecność organizacji pomoco-
wych jest tego przyczyną. Na Zachodzie ludzie
nadal mają w głowach ponure obrazy z ludobój-
stwa w 1994 roku i wysyłają tam pieniądze. W
tym czasie, w już zatłoczonej Rwandzie, przyrost
populacji jest ogromny. Gdy wiele domów zasie-
dlonych jest przez 10 lub więcej dzieci, nie zdziwi
mnie, jeśli ktoś ponownie sięgnie po maczetę w
celu rozwiązania problemu przeludnienia. Wy-
starczy wstrzymać pomoc i pewnie ludzie się zo-
rientują, że w kraju nie ma dość ziemi dla
wszystkich.

Dojeżdżając do Cyangugu znowu znaleźliśmy
się na asfalcie. Zaskoczył nas widok miast po bu
stronach granicy. Demokratyczna Republika
Kongo, znana jako jedno z najbardziej niebez-
piecznych i niestabilnych miejsc na świecie, pre-
zentowała niezły zestaw potężnych willi i
świeżych placów budowy. Nie mniejsze bogac-
two panowało po rwandyjskiej stronie. Wygląda,
że graniczne interesy są bardzo zyskowne.

Po tradycyjnej już nocy pod kościołem wy-
startowaliśmy dość późno. Wielki, 700-metrowy
zjazd nie dał możliwości rozpędzenia się albo
podziwiania widoków, bo pokonaliśmy go już w
nocy. Przejechawszy nieznane, ale bardzo zadba-
ne miasto, po gładkiej jak stół asfaltowej drodze
dotarliśmy na granicę. Rząd pustych beczek po
ropie zagradzał szosę, obwieszczając, że przejście
jest zamknięte. Potwierdzili to żołnierze, a do-
wódca początkowo próbował zawrócić nas do
miasta, ale w końcu zgodził się byśmy rozbili na-
mioty tuż pod oknem biura imigracyjnego.

Wyścig z czasem

Lip 13, 2012 (day 422)

Mimo że wojna domowa w Burundi dobiegła

końca lata temu, opinia o tym kraju nie popra-
wiła się za bardzo. Przewodniki, serwisy dla po-
dróżników a nawet oficjalne komunikaty wielu
rządów odradzają wizytę. Nawet przewodnik,
który wiozłem w sakwie zalecał, by nie wychylać
nosa poza Budżumburę i główną drogę łączącą ją
z Rwandą. Podróż nocą traktowano jako życze-
nie śmierci. Rzeczywiście, gdy zajrzy się do do-
wolnego rankingu PKB, Burundi unosi się
niewiele nad dnem. Nie bez powodu nazywane
jest nieraz „najbiedniejszym krajem świata”.

Niezadowoleni perspektywą zawrócenia na
wschód, myśleliśmy o Demokratycznej Republi-
ce Konga lub Burundi. Po przejrzeniu zasobów
Internetu wybraliśmy to drugie. Wyglądało na
bardziej bezpieczne, łatwiejsze do zorganizowa-
nia i oferowało możliwość wizyty nad potężnym
Jeziorem Tanganika. A więc byliśmy tam, u sa-
mego progu.

Obudziliśmy się nim zaspany oficer otworzył
okno ulokowane kilka metrów od naszych na-
miotów. Z ostemplowanymi paszportami zawró-
ciliśmy na nową, asfaltową drogę i skierowaliśmy
ku granicy. Burundyjski posterunek ciągle był w
budowie, więc w drewnianym baraku uszczupli-
liśmy nasze portfele o 40 USD. Taka była skan-
daliczna cena wizy, uprawniającej nas do jedynie
trzydniowego pobytu w kraju.

Dzień pierwszy

Pewni byliśmy, że asfalt skończy się kilka me-
trów za granicą, ale tak się nie stało. Ku naszemu
zaskoczeniu, nowiutka droga prowadziła w głąb
Burundi i zadowoleni pedałowaliśmy ze średnią
prędkością grubo powyżej 20km/h. Dobry start
do wyścigu z czasem.

Otoczenie z początku wyglądało po prostu
nudnie. Ziemia płaska, gorąca i zatłoczona. Ale
ten tłok był interesujący. Pomimo obaw, ludność
najbiedniejszego kraju witała nas radośnie.
Dzieci machały rękami, a dorośli robili to samo
po otrząśnięciu się z początkowego szoku wy-
wołanego widokiem białych ludzi na rowerach.

Szybko też zorientowaliśmy się, że mimo bel-
gijskiej dominacji kolonialnej w przeszłości, Bu-
rundi da nam szansę na rozmowę z ludźmi.
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Kilka pogawędek z miejscowymi pokazało, że
nierzadko można spotkać osoby władające an-
gielskim. Oczywiście najbardziej popularnym ję-
zykiem obcym pozostawał francuski.

Bez większych atrakcji dotarliśmy do Bu-
dżumbury popołudniem. Cele były proste: wziąć
gotówkę jeśli to możliwe i spadać najszybciej jak
to możliwe. Zacząłem od wkładania karty do
bankomatów w mieście. Połowa z nich i tak była
nieczynna, druga połowa karty nie przyjmowała.
Odwiedziłem kilka banków, by dowiedzieć się, że
mogę pobrać gotówkę z okienka, płacąc oczywi-
ście prowizję. My jednak chcieliśmy zrobić to w
jedyny słuszny sposób. Nikt niestety nie był w
stanie podać nam namiarów na tajemniczy ban-
komat, który rzekomo zadziałałby z moją kartą.

W końcu poddaliśmy się i opuściliśmy cen-
trum, gdy Michał dostrzegł logo VISA na napisie
z boku drogi. Zaraz też braliśmy ze ściany świe-
żutkie burundyjskie banknoty. Karty kredytowe
działają, w sklepach jest Coca-Cola, więc kraj nie
jest nawet w połowie tak straszny jak go malują.

Budżumburę zostawiliśmy za sobą o zacho-
dzie. Stolica jednakże płynnie przeszła w inne
miasteczko, potem następne i następne... Nie wi-
dać szans na dziki biwak, bo i nic dzikiego w za-
sięgu wzroku. Z wyjątkiem może bazarów, przy
których stawaliśmy by nabyć owoce. Widok bia-
łego człowieka ściągał ludzi, którzy namnażali się
z prędkością bakterii. Opuszczenie takiego miej-
sca wiązało się z przepychaniem przez tłum tych
co widzieli a nie uwierzyli. Domyślam się, że by-
liśmy jednymi z bardzo niewielu wazungu na ro-
werach, o ile nie pierwszymi.

Młody mężczyzna, siedzący na bagażniku ro-
werowej taksówki, zaczął z nami płynną konwer-
sację po angielsku. Wracał właśnie do domu,
więc od razu spytaliśmy czy nie zna jakiegoś ko-
ścioła w pobliżu. Parę chwil później staliśmy u
drzwi katolickiej parafii, a Dionise – jak się roz-
mówca nazywał – rozpoczął poszukiwania oso-
by, która mogłaby nas wpuścić.

Ksiądz był poza zasięgiem, więc Dionise we-
zwał wodza wioski. Ten przybył rychło w samo-
chodzie i upoważnił stróża nocnego do
wpuszczenia nas do środka i wskazania miejsca

na biwak. Gdy tłumek zaangażowanych osób
opuścił nas, życząc dobrej nocy, zasiedliśmy do
kolacji. Gdy próbowałem wyczyścić kuchenkę,
która zapchała się brudnym kerosenem, strażnik
– niemówiący ni słowa w znanym nam języku –
przyniósł i rozpalił dla nas kuchenkę na węgiel
drzewny. Podzieliliśmy się z nim kolacją i siedząc
przy herbacie podziwialiśmy gościnność Burun-
dyjczyków.

Dzień drugi

Wczesny start w takich warunkach był nie-
wykonalny. Mimo że obudziliśmy się wraz ze
słońcem, poranne rozmowy trwały godzinami.
Księża pojawili się wcześnie, ale zajęci byli przy-
gotowaniami do mszy. Przyszedł też Dionise i
pomógł w zakupach na bazarze, do zera reduku-
jąc konieczność targowania się. Zaskoczył nas
swoimi umiejętnościami językowymi. Będąc
studentem anglistyki, płynnie mówił nie tylko w
Kirundi i języku Szekspira, ale też w Suahili i po
francusku. Smutno było nam tak szybko żegnać
jego przyjazną osobę, ale czas naglił.

Po kilku zaledwie kilometrach dotarliśmy do
brzegów Jeziora Tanganika, ogromnego zbiorni-
ka słodkiej wody, ustępującego tylko Bajkałowi.
Z krystalicznie czystymi wodami, słyszalnym
przybojem i brakiem widoku przeciwnego brze-
gu wyglądało ono jak morze. I zapraszało.

Niewiele minęło czasu nim się poddałem.
Obawa przed bilharcjozą, obecną w niemal każ-
dym jeziorze Afryki, była za słaba by mnie po-
wstrzymać. Po prostu skoczyłem z wielkiego
głazu, uprzednio tylko wyjąwszy portfel z kie-
szeni. Co za wspaniałe uczucie zanurzyć się cał-
kowicie w chłodnej wodzie! Ostatni raz zrobiłem
to pół roku wcześniej, na Synaju. I kolejny raz
nie nastąpi prędko, pewnie na wybrzeżu Suahili.

Woda była chłodna, a wiatr szybko wysuszył
mi ubranie i sprawił, że słońce nie było tak do-
tkliwe w ten bezchmurny dzień. Jednakże jego
kierunek był południowy, a siła rosła, spowal-
niając nas. Droga wiodła cały czas wzdłuż jezio-
ra, przecinając niezliczone wioski, najwyraźniej
żyjące z rybactwa i uprawy palm olejowych.

Zastanawiałem się jak wiele (lub niewiele)
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wiemy o zawartości jeziora. Podczas gdy ludzie z
wielkim wysiłkiem starają się zachować przy ży-
ciu lądowe stworzenia w Afryce, hydrosfera spra-
wia wrażenie zaniedbanej. Wiemy o katastrofach
wywołanych przez okonia nilowego i hiacynt
wodny w Jeziorze Wiktorii, ale puste sieci wycią-
gane z Kivu były dla mnie świadectwem kolejnej
cichej tragedii.

Tutaj zaś Tanganika ma swój własny wodny
świat z wieloma gatunkami endemicznymi.
Ogromna jego objętość zdaje się jeszcze bronić,
ale każda wieś pełna była stoisk sprzedających
Kapenty na wagę. A wiosek było wiele... W koń-
cu ulżyło mi na widok potężnych ryb wystawio-
nych na sprzedaż. Skoro są duże, rzeczy chyba
nie mają się źle.

Kolejny lokalny specjał pojawił się na baza-
rach: orzeszki ziemne. Prażone bądź nie, były ta-
nie i zapewniały sporo energii. Do tego dodać
chleb i wspaniałe owoce, szczególnie mango, i
mamy świetną dietę. Na większy posiłek zatrzy-
maliśmy się pod ładnym, murowanym z kamie-
nia kościołem na brzegu jeziora.

Wtedy wydarzyła się awaria. Mały element,
jak zwykle, unieruchomił ważną część ekwipun-
ku. Skórzany kapturek pompki w kuchence roz-
darł się. Mieliśmy już ten problem w Ugandzie,
ale wtedy pomogła naprawa za pomocą kawałka
nici. Działało to przez miesiąc ale teraz przestało.
Na szczęście w trakcie tego miesiąca wymyśliłem
rozwiązanie awaryjne. W przeciągu kilku minut,
za pomocą zawora ze starej dętki, przerobiłem
Primusa Omnifuel na wariant rowerowy.

Naprawy i kucharzenie trwały długo. Za dłu-
go. Byliśmy jeszcze daleko od minimalnego dy-
stansu 100km na ten dzień. Pocisnęliśmy
naprzód, ale już przy 70km afrykańska ciem-
ność, jak zazwyczaj, ogarnęła ziemię w kilka mi-
nut.

Ruch był niewielki i z łatwością mogliśmy pe-
dałować w nocy. W wioskach zwijały się targowi-
ska, a w zamian tłumy wyległy by wziąć kąpiel w
przydrożnych rowach. Nagie dzieciaki, pokryte
tylko mydlaną pianą, biegały w poprzek drogi
podczas gdy mamy spłukiwały mydliny z ich ro-
dzeństwa. Tak wygląda czas kąpieli w miejscu

gdzie jedyną bieżącą wodą jest rów nawadniają-
cy.

W końcu dotarliśmy do mniej zaludnionego
terenu na południu kraju. Zrobiwszy planowane
100km rozbiliśmy biwak na plaży, w nadziei, że
nikt nie znajdzie nas przed świtem.

Dzień trzeci

Pozostało nam jedynie 60-70km, ale czekał
też wielki podjazd. Nadbrzeżna droga kończyła
się, a posterunek graniczny ulokowany był w
głębi lądu, jakieś 750m wyżej. Kosztowało nas to
sporo pracy i potu, by wczesnym popołudniem
znaleźć się na powrót w jakimś pylistym mia-
steczku, bezlitośnie smażonym przez słońce.

Tam też znajdował się posterunek, ciągle da-
leko od faktycznej granicy. Zaraz też stemple
wyjazdowe ozdobiły nam paszporty i mogliśmy
zwolnić, bo i spełniliśmy biurokratyczne wymo-
gi.

Ostatnią niespodzianką Burundi była wio-
skowa impreza. Jako że kraj obchodził 50-lecie
niepodległości zaledwie tydzień wcześniej, część
obchodów ciągle trwała. Grupa uradowanych i
widocznie pijanych mieszkańców wioski zapro-
wadziła nas w miejsce, z którego dobiegał dźwięk
bębnów. Najpierw naszym oczom ukazał się wi-
dok grupy policjantów, uzbrojonych w Kałaszni-
kowy i kompletnie zalanych bananowym piwem
serwowanym prosto z wiadra. Potem pojawiło
się zaproszenie i usiedliśmy obok wodza wioski.

Na trawie występowała grupa tancerzy. Choć
nosili syntetyczne koszulki z logo daleko-
wschodniego producenta elektroniki, taniec na-
dal trwał w lokalnej tradycji. Z grupy odłączały
się pary, by wystąpić przed obliczem wodza.
Wyglądali na poważnie zaangażowanych by zro-
bić na nim wrażenie swoimi umiejętnościami,
nieraz dość upośledzonymi piwem.

Nadchodząca noc i niepokojąca ilość konsu-
mowanego alkoholu skłoniły nas jednak do po-
żegnania się. Opuściliśmy wieś i po ciemku
pokonaliśmy kilka kolejnych pagórków przed
przybyciem na granicę. Tanzańscy funkcjona-
riusze udostępnili nam trawnik i wodę bez żad-
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nych problemów, a także udzielili kilku wskazó-
wek odnośnie dalszej drogi.

Żal było opuszczać Burundi po zaledwie
trzech dniach. Pomimo wszystkich ostrzeżeń ani
przez chwilę nie czuliśmy się niebezpiecznie.
Podczas gdy kraj wygląda biednie, ludzie nie
sprawiają wrażenia nieszczęśliwych. Dawka go-
ścinności i przyjaźni, jakiej doświadczyliśmy
podczas krótkiej wizyty, każe mi napisać tylko
dwa słowa: Jedźcie tam!

Dziki zachód

Sie 1, 2012 (day 441)

Poranek na granicznym posterunku był za-
skakująco chłodny i wietrzny. Lekko zziębnięci
podtoczyliśmy rowery pod biuro imigracyjne, by
podstemplować paszporty. Gdy oficer przeglądał
sobie moją kolekcję wiz, ja omiatałem wzrokiem
tablicę ogłoszeń. Był tam cennik wizowy mówią-
cy, że koszt jest podwójny dla Amerykanów
(pewnie dlatego, że wszyscy są bogaci) i po-
czwórny dla Pakistańczyków.

— Przepraszam — spytałem oficera. — Dla-
czego Pakistańczycy muszą płacić aż 200 dolarów
za wizę?

— Bo ich nie potrzebujemy! — brzmiała bły-
skawiczna i szczera odpowiedź.

Kolejna rzecz, której powinniśmy nauczyć się
od Afrykanów: porzucić głupią poprawność po-
lityczną i mówić rzeczy wprost.

Potem stoczyliśmy się do Kigomy, na ponow-
ne spotkanie z Jeziorem Tanganika. Dzięki do-
brym relacjom pomiędzy Michałem a kościołem
katolickim mieliśmy darmowy kemping z dostę-
pem do prysznica i ogromnym stołem, na któ-
rym mogliśmy rozłożyć mapę. Pierwszy dzień
odpoczynku po trzech tygodniach ciągłego, cięż-
kiego pedałowania!

Jakkolwiek ciekawe były ostatnie przygody,
obaj czuliśmy zmęczenie. A w stosunku do sza-
cunkowego planu czasowego byliśmy w tyle za
najbardziej pesymistycznym wariantem. Michał

miał ustalone terminy, a jadąc przez Burundi
wylądowaliśmy daleko od jakiegokolwiek asfaltu
w Tanzanii.

Inną opcję uosabiała oddalona o kilkaset me-
trów stacja kolejowa. Kigoma jest końcowym
przystankiem Centralnej Linii Kolejowej. Osta-
tecznie zdecydowaliśmy się rozdzielić. On po-
wędrował w stronę długiej kolejki czekającej za
biletami, a ja popedałowałem w dal.

Pierwszą rzucającą się w oczy różnicą między
Tanzanią a poprzednimi krajami jest mniejsza
liczba ludzi. Wioski pojawiały się z rzadka, a ich
mieszkańcy zachowywali więcej taktu. Nie było
dużo krzyków „mzungu!”, a nawet dzieci zazwy-
czaj siedziały cicho. To była miła odmiana.

Przez większość pierwszego dnia miałem as-
falt, ale po południu skończył się on raz i na do-
bre, ustępując pylistej drodze będącej placem
budowy dla dalekowschodniej kompanii. Otaczał
ją bezkresny busz, który, na dwa miesiące przed
nadejsciem deszczu, wyglądał na suchy jak
pieprz. Kolumny dymu znaczyły miejsca podło-
żenia ognia, który pochłaniał zbrązowiałe rośliny
zadziwiająco powoli. Pełzł niespiesznie, połyka-
jąc co mniejsze krzewy i zostawiając drzewa w
całości. Zapewne była to technika na pozbycie
się kolczastego podszycia i zyskanie wygodnego
dostępu do bardziej cennego drewna opałowego.

Pora sucha poważnie ograniczyła wybór je-
dzenia. Przydrożne stoiska prezentowały wąski
wybór owoców za wysoką cenę. Dostęp do wody
też był utrudniony, ale na szczęście w okolicy
płynęło kilka rzek i poziom wód gruntowych
pozostawał dość wysoki by zasilić część studni.
Niestety, ciecz wyciągana z nich nieraz przypo-
minała mleko, a to za sprawą unoszącego się w
niej pyłu.

Ten pył był wszędzie. Afrykańska ziemia, od
kiedy opuściłem Saharę, rzadko miała coś na
kształt ziarnistej struktury. Zazwyczaj po prostu
pękała i rozpadała się na coraz drobniejsze
cząstki, szybko obracając się w drobny proch.
Bardzo szybko byłem nim cały pokryty, jako że
każdy przejeżdżający samochód kilkukrotnie
przekraczał rozsądną prędkość i wzbijał w po-
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wietrze potężne tumany.

Zachowanie kierowców nigdy nie przestało
mnie zadziwiać. Przeciętny Afrykanin zazwyczaj
żyje w dużo wolniejszym tempie niż jego euro-
pejski odpowiednik. Nie pracuje więcej niż to
konieczne i czuje się dobrze nie robiąc niczego.
Ale wsadzić go tylko za kierownicę i nagle prze-
mienia się w demona prędkości. Ciężka noga
wdeptuje gaz w podłogę, jakby los całego świata
zależał od jego wczesnego przybycia do celu. Nie
zna on strachu ani szacunku dla mniejszych
użytkowników drogi. Jak to działa, pojęcia nie
mam, ale może być ciekawym zagadnieniem dla
psychologów.

Pył osiadał nie tylko na mojej skórze i ubra-
niu, ale też na elementach roweru. Łańcuch
szybko brudził się i hałasował, wymagając czysz-
czenia i ponownego smarowania czasem i co 40-
50km. To akurat oznaczało pół dnia jazdy i skła-
niało do przerwy. W godzinach południowych i
tak było za gorąco by jechać, a do tego wzmagał
się przeciwny wiatr, dodatkowo utrudniając pe-
dałowanie.

Po początkowym buszu pojawił się przyjem-
ny, rzadki las. Nauczyłem się już, że w Afryce
wszystko kłuje, ma ciernie lub przynajmniej cze-
pia się ubrania. Tutaj, zaskakująco, rośliny były
gładkie i bardziej przyjazne. Wybranie miejsca
na południową drzemkę nie nastręczało trudno-
ści: znaleźć cień i upewnić się, że nie ma za dużo
owadów. Mangowce oferowały najlepsze warun-
ki, ale na nieszczęście zazwyczaj rosły w wio-
skach.

Drugiego dnia przekroczyłem rzekę Malaga-
rasi. Wyglądała na czystą, więc skorzystałem z
okazji by spłukać kurz z siebie i roweru. Funda-
menty mostu zwykły służyć miejscowym do ką-
pieli i czerpania wody, więc pojawienie się
mzungu szybko skupiło nieduży tłumek. Mimo
że używałem wody w taki sam sposób jak oni, z
jakiegoś powodu wywołało to wiele komentarzy i
śmiechu.

Dwa pyliste dni później dotarłem do mia-
steczka zwanego Urambo. Tamtejszy nauczyciel
pomógł mi znaleźć tanie zakwaterowanie i jedze-
nie wspominając, że raz w przeszłości pojawił się

w tym miejscu mzungu cyklista. Pochodził z
Hiszpanii i był w drodze dookoła świata. Miało
to miejsce w... 1997r. Zdecydowanie brzmiało to
jak dobry powód bym był atrakcją dla tubylców.

Kolejnego dnia dotarłem do miasta Tabora.
Plan zakładał dzień odpoczynku, ale przybywszy
już po zmroku nie mogłem znaleźć miejsca.
Wszystkie noclegownie były pełne. Pytając ludzi,
dotarłem do dużego budynku z restauracją i po-
kojami za cenę znacznie wyższą niż oczekiwana
przeze mnie. I tak wszystkie były zajęte, więc
wycofałem się. Miałem właśnie odjechać, gdy
pojawił się właściciel i mnie zatrzymał.

— Masz namiot? — zapytał.

— Mam.

— Możesz mieć problem ze znalezieniem
miejsca o tej porze. Ale za budynkiem mam ka-
wałek podwórka. To bezpieczne miejsce, choć
trochę zakurzone. Możesz też skorzystać z gorą-
cego prysznica w budynku.

— Dobrze. Ile to będzie kosztowało?

— Nie chcę od ciebie pieniędzy. Chcę tylko
pomóc.

Tak spotkałem Alnashira, członka sporej
społeczności Azjatów w Tanzanii, pochodzącego
z Subkontynentu Indyjskiego. Nie tylko zapewnił
mi miejsce na noc, ale i zaprosił na kolację i
śniadanie. Wygląda, że nawet daleko od ojczyzny
azjatyccy muzułmanie podtrzymują tradycję
niezwykłej gościnności.

Stamtąd pojechałem kolejną pylistą drogą.
Była bardziej ruchliwa, jeszcze brudniejsza i mo-
mentami tak piaszczysta, że musiałem pchać ro-
wer. Wioski pojawiały się częściej, a roślinność
rzadziej, przez co zmuszony byłem szukać miej-
sca pod namiot już po zmroku. Na szczęście pod
koniec drugiego dnia dotarłem do asfaltu. Po
blisko 500km przejechanych po brudzie i pyle
był on dużą ulgą, nawet pomimo tego że wiatr
dął prosto w twarz.

Do suchej pory dodajmy ramadan, który za-
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czął się dwa dni wcześniej. Znalezienie jedzenia
nie było proste. Gdy drugi dzień zmagań z wia-
trem dobiegał końca, zatrzymałem się w małej
wiosce i spytałem w sklepie o miód.

Sklepikarz, muzułmanin, właśnie szykował się
do zamknięcia interesu i udania na modlitwę o
zachodzie słońca. Jego odpowiedź była przeczą-
ca, ale moje pytanie usłyszał inny klient.

— Czy pan pości, sir? — spytał.

— Nie. Nie jestem muzułmaninem.

— Mogę wspomóc moim miodem. Zapra-
szam za mną.

I minutę później szeroko uśmiechnięty Abdul
nalewał do mojej butelki miód ze swojego wiel-
kiego pojemnika. Za darmo i życząc mi szerokiej
drogi. Pewnie gdybym na jego pytanie odpowie-
dział twierdząco, czekałoby mnie zaproszenie na
iftar.

Tej nocy dałem sobie spokój z rozbijaniem
namiotu. Leżałem na suchej, spękanej od słońca
ziemi zżętego dawno pola, a nad moją głową
szumiał zimny wiatr. Pierwsza herbata była wy-
borna, kolejną zaś wyplułem z niesmakiem. Wo-
da z drugiego pojemnika była niemal niezdatna
do picia. Niebawem miałem przekonać się, że to
dość częste w tej okolicy.

Nazajutrz pojawiły się góry. Podjazd był miłą
odmianą. Z dwóch robót wolę wspinać się, zy-
skując wysokość, niż trwonić energię na walkę z
wiatrem. Późnym popołudniem dotarłem do
Singidy i odnalazłem miły hotelik, który miał być
miejscem wypoczynku kolejnego dnia.

Miasto, choć podłączone do świata asfaltem,
było nadal słabo zaopatrzone. Jako że gdzieś za-
podziałem swoje łatki, chodziłem od jednego
sklepu rowerowego do kolejnego w poszukiwa-
niu tego taniego chińskiego wyrobu. Bez szans.
Wszyscy mechanicy po prostu cięli stare dętki i
czochrali je brzeszczotem przed przyklejeniem.
Było to dla mnie zaskakujące. Oczekiwałem, że
Tanzania będzie krajem rozwiniętym (jak na
Afrykę), podobnie jak Kenia. Ku wielkiemu roz-
czarowaniu jej zachodnia część okazała się być

zacofana i nieraz wręcz przypominała w tym
względzie Etiopię. Po prostu dziki zachód.

Gdy w końcu opuściłem Singidę, wiatr pró-
bował urwać mi łeb. Na szczęście po jakichś
20km skręciłem ku północy i już więcej nie sta-
wiał mi oporu. Dotarłem na krawędź płaskowy-
żu. Pozostawiwszy zjazd na kolejny dzień,
rozbiłem się, ponownie bez namiotu, w miejscu
gdzie stok zaczynał gwałtownie opadać.

Obudzić się w Afryce w wilgotnym śpiworze
to niespodzianka. Jeszcze większą niespodzianką
jest całkowicie zachmurzone niebo. Wypełznię-
cie prosto w silny i zimny wiatr i wskoczenie na
rower jest w takich warunkach dość trudne.
Szczególnie, gdy nie ma się prawie nic na śnia-
danie, a woda w butelkach jest tak paskudna, że
nawet gorąca herbata nie kusi. Dobrze, że wieś
była niedaleko, a chapati towarzyszyła herbata
zaparzona na gorącym kozim mleku.

Zjazd nie był tak bliski jak sobie wyobraża-
łem. Przed nim leżał długi ciąg pagórków, ale
pod wieczór nareszcie sturlałem się do Babati.
Tam też spotkałem pierwszego rowerowego po-
dróżnika od czasów Etiopii. Jako że oczekiwali-
śmy od noclegu różnych cen i standardu, szybko
nasze drogi rozeszły się.

Przede mną leżał Step Masajów. W rzeczywi-
stości pokryty dość przewiewnym buszem, dla
mnie był przede wszystkim odcinkiem bardzo
ruchliwej drogi. Połowę ruchu stanowiły tere-
nówki przystosowane do safari, wiozące wazun-
gu do parków narodowych. Ich liczba znacznie
wzrosła kolejnego dnia, gdy minąłem drogę pro-
wadzącą do Serengeti i Ngorongoro.

Tam gdzie jeżdżą bogaci biali, tam też jest
najgorsza rzecz, jaką spotkałem w Afryce: żebra-
cy. Smutny był widok młodych Masajów, w tra-
dycyjnych strojach i malunkach na twarzy,
wystających przy drodze w oczekiwaniu na go-
tówkę w zamian za zdjęcie lub za nic. Jeszcze
smutniej było spotkać chłopców w szkolnych
mundurkach, którzy z lekcji angielskiego nie
wynieśli nawet „hello” tylko „give money”. Ale
moja cierpliwość już się skończyła. Goniłem ich
wszystkich kijem. Zadziwiające jak skutecznie
działa on przeciw Afrykanom, którzy zapewne
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znają go jako narzędzie edukacyjne z pierwszych
lat szkoły.

Kolejne dwa dni i dotarłem do Aruszy. Miasto
zbyt duże i zbyt zatłoczone by zainteresować, ale
w końcu w sklepach był jakiś wybór. Po pierw-
szej nocy w centrum udałem się na kemping ulo-
kowany w dużo cichszej okolicy.

Wieczorem pojawiła się grupa wazungu, wraz
z kierowcami i kucharzem. Gdy rano odjechali
do Serengeti, szef kenijskiego personelu podzielił
się ze mną śniadaniem: wspaniałymi naleśnika-
mi i owocami.

Pomimo pory suchej, na zboczach Meru do-
świadczyłem lekkiego deszczyku. Pierwszego od
bardzo dawna. Ale opuszczałem już tą górę, cią-
gle skrytą w chmurach. Pojechałem do Moshi,
leżącego u stóp Kilimandżaro. Po dziesięciu ty-
godniach i 4000km wróciłem do niemal tego sa-
mego miejsca, w którym obchodziłem pierwszy
rok w drodze.

W końcu pora by pojechać na południe.

Wśród wazungu

Sie 9, 2012 (day 449)

Prowadzenie podróżniczego bloga może za-
owocować na wiele sposobów. Czasami pod po-
stacią nieoczekiwanego spotkania, gdy wieść o
wyprawie wyprzedza samego podróżnika. Na
wiele tygodni przed przyjazdem do Moshi skon-
taktowała się ze mną Magda, polska nauczycielka
z International School w tymże mieście.

Niewielu jest Polaków w Afryce, więc spotka-
nie z nimi to powinność. Tym razem była to po-
nownie wielka przyjemność. Magda i Paul
powitali mnie w ich przemiłym domu, leżącym
w cieniu wielkich drzew. Wakacje wciąż trwały,
więc spędziliśmy ten czas wspólnie, wraz z ich
dwiema bystrymi córami.

Moshi to dość niezwykłe miejsce we
Wschodniej Afryce. Biała twarz nie przyciąga tu
uwagi, jako że zagęszczenie wazungu kształtuje
się na wyjątkowo wysokim poziomie. Łagodny
klimat u stóp Kilimandżaro sprawia, że to ideal-

ne miejsce dla przyjezdnych z zimniejszych kra-
jów.

Pyszne polskie jedzenie na moim talerzu i
garść przydatnych w drodze akcesoriów to prób-
ki ogromnej gościnności, jakiej doświadczyłem
od moich polsko-brytyjskich gospodarzy. Było to
szczególnie miłe po długiej, brudnej jeździe
ostatnich tygodni. Niełatwo było się pożegnać,
ale ciągle miałem sporo do przejechania na wy-
brzeże, gdzie zaplanowałem większy odpoczynek
od pedałowania.

Z Moshi skierowałem się nad Jezioro Chala,
leżące na granicy z Kenią. Okoliczny busz nosił
liczne ślady słoni, które przekraczały go w ostat-
nich dniach. Same zwierzęta jednak były nie-
obecne.

Niestety, jedyną drogę wiodąca nad brzeg je-
ziora bez konieczności nielegalnego przekracza-
nia granicy wieńczył kemping. Nie byłoby to złe,
nawet pomimo wysokich cen, gdybym za samo
spojrzenie na wodę nie musiał uiszczać opłaty
wjazdowej. Są pewne warunki, na które przystać
nie mogę, więc nie dobiliśmy targu. Zawróciłem
i niebawem rozbiłem się na wielkiej, wyschniętej
łące.

Jeśli ktoś chce zobaczyć naprawdę niebez-
pieczną afrykańską drogę, to Arusza-Dar jest
dobrym przykładem. Będąc częścią trasy łączącej
największe miasta Tanzanii i Kenii, przyciąga
stada ciężarówek i autobusów. O ile kierowcy
tych pierwszych są zwyczajnie szaleni, to te dru-
gie – po raz kolejny – wydają się być prowadzone
przez bezmózgich idiotów. Skłoniło mnie to do
opuszczenia asfaltu i zboczenia na gruntową
drogę za górami.

Jakkolwiek nudno by ona nie wyglądała z po-
czątku, trasa ta okazała się miłym doświadcze-
niem. Niejednokrotnie ptaki z parku
narodowego Mkomazi zatrzymywały mnie (w
dzień) lub budziły (w nocy) swoimi niewiary-
godnymi dźwiękami. Niedługo po tym jak suchy
busz zazielenił się dzięki obecności górskich
strumieni, pojawiły się pierwsze kokosowe pal-
my.

Wzdłuż głównej drogi króluje sizal. Jego



480



481



482

ogromne uprawy może nie wyglądają zbyt cieka-
wie ani nie zatrzymują paskudnego wiatru w
twarz, ale zapewniły kryjówkę na następne dwie
noce. Gdy się skończyły, wjechałem w owocowy
raj doliny rzeki Pangani. Pomarańczowe i man-
gowe drzewa ciągnęły się wzdłuż drogi, a przy-
jaźni miejscowi obdarowali mnie hojniej niż
mogłem zjeść.

Portowe miasto Tanga wyglądało jakby nie-
opodal wybuchła bomba neutronowa. Gorące
popołudnie, dodajmy ramadan i na ulicach nie
było niemal nikogo. Kasa biletowa linii promo-
wej, ulokowana w drewnianej szopie, była jednak
otwarta. Widok czterech osób w środku napełnił
mnie nadzieją, że pomimo drugiej katastrofy w
ciągu roku jakiś statek nadal kursuje na wyspę.

— Prom jest zawieszony do odwołania —
brzmiała odpowiedź na moje pytanie odnośnie
jutrzejszego kursu.

— Naprawdę? Co się stało? — zapytałem,
udając że nie wiem o ostatnich zajściach.

— Mamy problem ze statkiem. Może to po-
trwać miesiąc albo... albo nie.

Użyteczna zaś okazała się wiadomość, że w
pobliskiej wiosce podobno znajduje się łódź kur-
sująca na Pembę. Było to w tym samym kierun-
ku, w którym zamierzałem jechać by odwiedzić
Yacht Club Tanga.

Klub świecił pustkami gdy dotarłem, a zaspa-
ni strażnicy pomogli mi zadzwonić do ludzi, któ-
rzy niestety nie wskazali sensownego
rozwiązania. Miałem już wskoczyć na rower, gdy
do klubu przybyło trzech chłopaków. Widok mo-
jego pojazdu przykuł ich uwagę i po krótkiej roz-
mowie byłem zaproszony do rozbicia się w ich
ogrodzie, gdy wspólnie pluskaliśmy się w oce-
anie.

Ich ojciec pojawił się niebawem. Od samego
początku polubiłem Karla, emerytowanego pilo-
ta z Niemiec, który lata temu pracował dla mi-
sjonarzy głęboko w Afryce. Pół godziny później
siedziałem przy stole wraz z jego żoną Christine i
chłopakami. Obiecali pomóc mi w poszukiwaniu
łodzi nazajutrz, podczas gdy noc miałem spędzić

w ich domku gościnnym.

Pytanie wśród znajomych nie przyniosło re-
zultatu i w końcu zdecydowałem poszukać
szczęścia w Pangani, ale Karl i chłopcy postano-
wili pojechać ze mną do rybackiej wioski Sahare.
Szybko dowiedzieliśmy się, że jest tam łódź kur-
sująca pomiędzy wybrzeżem a Pembą, ale po-
płynie następnego dnia.

Jeszcze jeden dzień upłynął w towarzystwie
moich wspaniałych gospodarzy, którzy otoczyli
mnie opieką i opowiedzieli wiele historii z Afry-
ki. Czas spędzony z ludźmi żyjącymi poza głów-
nym nurtem jest zazwyczaj ciekawy. Cieszyłem
się nim bardzo, ale w końcu nadszedł wieczór.
Wraz z Karlem pojechaliśmy ponownie do portu,
gdzie on cierpliwie czekał aż mały bączek prze-
wiezie mnie bezpiecznie na pokład.

Na wyspach Suahili

Sie 22, 2012 (day 462)

Wydawało się, że podróż na Pembę będzie
szybka i niezbyt interesująca. 40-konny silnik
miał popchnąć nas prosto w kierunku wyspy bez
użycia żagla. Panowie, którzy skontaktowali nas z
kapitanem, zapewniali, że dotrzemy na miejsce
około północy.

Silnik zepsuł się w kilka sekund po urucho-
mieniu. Kotwica była już na pokładzie, a odpływ
wyciągał nas z zatłoczonej portowej zatoki. Bez-
owocnie próbując przywrócić napęd do życia,
załoga zdołała wyprowadzić łódź na otwartą wo-
dę, zderzając się jedynie z dwiema innymi jed-
nostkami i o włos mijając trzecią. Potem żagiel
powędrował w górę.

Na pokładzie siedziało dwoje wazungu. Dru-
gim była dziewczyna z Niemiec, którą spotkali-
śmy z Karlem jadąc do portu. Nie miała
pomysłu, dokąd iść i idea wycieczki na Pembę
przypadła jej do gustu. Anika znała trochę Swa-
hili i stanowiła mój jedyny środek komunikacji z
załogą i resztą pasażerów, jako że nikt z nich nie
władał angielskim.

Ku naszemu zaskoczeniu, popłynęliśmy na
północ. Łódź zatrzymała się w innej małej por-
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towej wiosce za Tangą. Dołączyło do nas kilku
pasażerów, a załoga popędziła na ląd w poszuki-
waniu jedzenia. Ścisłe reguły ramadanu dawały
niewiele czasu nim zacznie się kolejny dzienny
post.

Przez kilka godzin czekaliśmy aż odwróci się
pływ. Załoga podzieliła się z nami posiłkiem i
niebawem udaliśmy się na wschód, na główną
część podróży.

Łódź przeciekała i marynarze nieprzerwanie
wylewali wodę w systemie zmianowym, używa-
jąc ogromnego wiadra. Dla nas, pasażerów, poza
spaniem niewiele było do roboty. Zatłoczony po-
kład oferował niewiele miejsca, a od czasu do
czasu fala chlapała przez prawą burtę, zmuszając
kogoś do przesunięcia. Poranny deszcz był bar-
dziej sprawiedliwy i wszystkich nas równo zmo-
czył i wychłodził.

Przed południem ujrzeliśmy ląd na horyzon-
cie, ale przesuwając się powoli wzdłuż pięknych
plaż dotarliśmy do wioski Tumbe około 14, ja-
kieś 12 godzin później niż zakładał pierwotny
plan.

Archipelag Zanzibaru jest całkowicie zdomi-
nowany przez muzułmanów i z powodu ramada-
nu wszystkie restauracje były zamknięte. Jedyny
gotowy posiłek stanowiły ciastka i banany, które
też trzeba było spożywać w ukryciu by nie de-
nerwować miejscowych.

Szybko wycofałem się do enklawy dla mzun-
gu. Podążając za rekomendacją innego cyklisty,
udałem się do miejsca przyjaznego rowerzystom
i nie opuściłem go przez kilka dni. To był mój
długo wyczekiwany odpoczynek od Afryki,
wśród ludzi, którzy przylecieli ponurkować po
safari na Serengeti lub wspinaczce na Kiliman-
dżaro. Popłynąłem z nimi w morze posnorko-
wać. Czysta rafa oferowała bogactwo kolorowych
ryb, a z racji silnego prądu widoki pod wodą cią-
gle się zmieniały.

Siedząc tam, sprawdziłem pocztę. Trafiłem na
zaskakującą wiadomość od koleżanki, że na
Pembie mieszkają Polacy, zaledwie kilka kilome-
trów od miejsca gdzie wypoczywałem. Zadzwo-
niłem do nich i niebawem przeniosłem się do ich

gościnnego namiotu ulokowanego w tropikal-
nym lesie.

Iwona i Marek mieli do opowiedzenia długą
historię. Opuściwszy Polskę trzy dekady temu,
wiedli udane życie w RPA nim postanowili
wszystko sprzedać i przenieść się na tropikalną
wyspę. Nabyli pierwszorzędną działkę, nieopodal
rezerwatu leśnego i z długim odcinkiem plaży
Vumawimbi. Teraz szukają inwestora, który ze-
chciałby wraz z nimi zbudować pierwszy luksu-
sowy i przyjazny środowisku hotel na Pembie.
Ktoś ma ochotę?

Moi hojni gospodarze nie tylko zapewnili
wspaniałe miejsce do spania i nakarmili niezwy-
kle bogatym repertuarem dań, ale i pomogli wy-
leczyć chory ząb. Ich weterynaryjne umiejętności
od dawna są cenione przez mieszkańców okolicy,
dla których prowadzą darmową klinikę.

Z przyjemnością pozostałbym tam przez
przynajmniej tydzień, ale czas naglił. Kilka dni
przed Eid al-Fitr porzuciłem pomysł szukania
zatłoczonej łodzi i kupiłem bilet na zdecydowa-
nie za drogi szybki prom. Jadąc do portu Mkoani
skręciłem w złą drogę w okolicy Chake. Nim się
zorientowałem po kilku kilometrach, było już
ciemno. Rozbiłem więc namiot w pobliskich
krzakach.

Noc minęła spokojnie, ale gdy zwijałem na-
miot ktoś mnie zauważył i natychmiast doniósł o
znalezisku. Niebawem pojawiło się dwóch żoł-
nierzy i poinformowało, że biwakowałem na te-
renie wojskowym, w związku z czym muszę
zostać przynajmniej przesłuchany.

Kolejni dwaj, którzy przybyli, zadali kilka py-
tań i stwierdzili, że musimy poczekać na kogoś
innego. Taka sytuacja powtórzyła się kilkukrot-
nie i po około dwóch godzinach dookoła stał
tłumek żołnierzy, a każdy nowo przybyły zada-
wał te same pytania.

W końcu uznano, że procedura wojskowa
dobiegła końca i zostanę „przekazany organom
cywilnym”, co oznaczało zapakowanie mnie do
samochodu i zawiezienie na posterunek policji.
Mam nadzieję, że wybaczycie mi skorzystanie ze
zmotoryzowanego transportu na tym odcinku
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kilku kilometrów. Zaoferowałem, że pojadę za
samochodem, ale moja prośba została odrzuco-
na.

Policjant okazał się zaskakująco przyjazny i
po spojrzeniu w paszport oraz bilet na prom od-
pływający za niespełna dwie godziny, puścił
mnie życząc udanej podróży. 30-kilometrowy
wyścig przez strome pagórki, który zakończyłem
w półtorej godziny, był finałem mojej wizyty na
wyspie. Prom pomknął i niebawem wylądowa-
łem w mieście Zanzibar.

Zaletą tego turystycznego miejsca była do-
stępność kawy, serwowanej za zasłoną. Poza tym
reguły religijne były ściśle przestrzegane i nawet
butelkę napoju sprzedano mi zapakowaną w pa-
pierową torbę. Tak czy inaczej, z ulgą opuściłem
to miasto, w którym słowa „hello my friend” sły-
chać zdecydowanie za często.

Bardzo szybko skontaktowałem się z Micha-
łem, z którym podróżowałem jeszcze kilka tygo-
dni temu. Tego samego wieczoru siedzieliśmy na
wschodnim wybrzeżu razem z nim i jego dziew-
czyną. Trzy leniwe dni szybko minęły, spędzone
w zasadzie na robieniu niczego.

Rynek turystyczny Zanzibaru jest dobrze roz-
winięty i w połączeniu z zakazem biwakowania
utrudnia życie niskobudżetowym podróżnikom.
Daliśmy jednak radę korzystać z własnego nocle-
gu, ale porzuciliśmy pomysł dogłębnej eksplora-
cji wyspy.

Ramadan wreszcie dobiegł końca. Z nadzieją
na zjedzenie czegoś więcej niż potajemnie przy-
rządzonego chapati z dżemem, opuściliśmy
przytulną plażę w kierunku wyspy Uzi. Ten mały
fragment lądu połączony jest z główną wyspą
drogą, którą przebyć można tylko podczas od-
pływu.

Gdy dotarliśmy na miejsce woda była wysoka
i nie znaleźliśmy żadnego jedzenia na sprzedaż.
W czasie Id al-Fitr posiłki spożywa się jeszcze w
domu. Na szczęście trafił nam się przyjazny
miejscowy, który nie tylko zaprosił nas na wy-
borny pilaw, ale też pomógł później wytargować
dobrą cenę noclegu w nadmorskim ośrodku.

Suche dno morza przekroczyliśmy kolejnego
dnia koło południa, tylko po to by znaleźć po
drugiej stronie senną i raczej nieciekawą wioskę.
Nagła ulewa uderzyła i poszła sobie, zostawiając
nas mokrych na środku boiska piłkarskiego. Za-
siedliśmy tam, gotując i od czasu do czasu prze-
ganiając dzieciaki, które właziły w naszą
przestrzeń prywatną. Nagle, nie wiadomo skąd,
nadeszła kobieta z miską domowej strawy na
sprzedaż i zasiadła nieopodal. Potem przybyła
następna i następna...

Całkiem przypadkowo zatrzymaliśmy się w
miejscu, w którym miejscowi zwykli spotykać się
na jedzenie po zakończeniu postu. Pojawiła się
szeroka gama lokalnych przekąsek, dzieciaki cie-
szyły się sorbetem, a kilku rybaków położyło na
ruszcie ośmiornice. Biesiada trwała do zmroku i
skończyła się tak nagle jak się zaczęła. Wtedy
wycofaliśmy się w krzaki, gdzie nie niepokojeni
spędziliśmy noc.

Skorzystawszy z kolejnego odpływu by prze-
kroczyć morze, zawróciliśmy do Stone Town.
Planowaliśmy wsiąść na łódź żaglową do Baga-
moyo, ale strażnik portowy powiedział, że pasa-
żerowie nie są na nie wpuszczani z powodu złych
warunków pogodowych. Istotnie, morze było
dość szorstkie i większość pasażerów nocnego
promu do Dar es-Salaam zamiast spać spędziła
noc na karmieniu ryb.

Nieoczekiwana zmiana kursu

Wrz 15, 2012 (day 486)

Wielkie afrykańskie miasta rzadko są przyja-
zne, ale muszę powiedzieć, że Dar es-Salaam ma
swego rodzaju urok. Docierając tam o poranku
mogłem uniknąć paskudnych, codziennych kor-
ków. Powoli popedałowałem wzdłuż wybrzeża
do domu moich gospodarzy.

Mimo że Dar jest jednym z tych miast, w
których spotkać można ludzi z całego świata, to
polsko–pakistańska para mieszkająca w środku
Afryki nadal zapowiada się dość egzotycznie.
Hania i Saqib zaprosili mnie do swojego miesz-
kania, które ponownie przypomniało mi ile rze-
czy na Zachodzie uważamy za normalne,
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podczas gdy przeciętny Afrykanin może o nich
tylko marzyć. Szybki internet, lodówka, klimaty-
zacja... Odpoczywałem sobie gdy moi gospoda-
rze poszli do pracy, ale wieczory spędzaliśmy
razem. Zaliczyliśmy nawet pizzę w Hiltonie, któ-
ra okazała się dużo tańsza niż ktokolwiek by
przypuszczał.

Nadeszła też pora by odwiedzić dentystę i za-
działać w temacie chorego zęba. Przyjazny hin-
duski doktor podsumował krótko: „Albo rwiemy
albo będzie się pan znowu męczył”. Czułem tro-
chę strachu, jako że nigdy nikt nie robił nic po-
ważnego z moim uzębieniem. Poszło szybko i
niemal bez bólu. Ciągle noszę go ze sobą, bo ząb
mzungu może da się dobrze przehandlować u
afrykańskiego szamana. Mam nadzieję że nie ze-
mści się to żadnymi praktykami voodoo wycelo-
wanymi w moją osobę.

Opuszczając szpital, z ciągle zdrętwiałą gębą,
wjechałem prosto w obładowany rower zwień-
czony polską flagą. Z jego jeźdźcem byłem w
kontakcie i wiedziałem, że tego dnia zamierza
przybyć do Dar, ale przypadkowe spotkanie na
ulicy ponownie dowiodło, że świat jest mniejszy
niż zwykliśmy uważać.

Rafał, tenże polski rowerzysta, to osoba z wy-
jątkową historią. Rok wcześniej przybył rowerem
do Kenii, gdzie na stokach Mount Kenya wjecha-
ła w niego rozpędzona ciężarówka. Niewiele
osób wierzyło, że z głową roztrzaskaną na kawał-
ki i złamanym kręgosłupem ma szansę wrócić do
normalnego życia. I faktycznie, trudno nazwać je
normalnym. Rok później, w idealnym zdrowiu
wrócił do Afryki, by z nowym rowerem i gitarą
kontynuować przerwaną podróż.

Jednym z pierwszych wspólnie odwiedzonych
miejsc była ambasada Malawi. Wszystko zapo-
wiadało się dobrze i wszyscy byli mili aż do mo-
mentu, gdy usłyszeliśmy, że cena wizy to „tylko
sto dolarów”. Odpowiadając żartem na żart po-
równaliśmy wysokość opłaty do rozmiaru kraju.
Człowiek po drugiej stronie biurka nie wykazał
się humorem i zostaliśmy niemal wyrzuceni. Po-
myśleliśmy więc, że przyjdzie nam spędzić więcej
czasu w Mozambiku, po czym Rafał popłynął na
kilka dni na Zanzibar.

W tym czasie zmieniłem miejsce zamieszka-
nia. Chenda była Tanzanką i wraz z rodziną
mieszkała skromnie w zachodniej dzielnicy mia-
sta. Wszyscy płynnie mówili po angielsku i byli
dla mnie bardzo przyjaźni i gościnni. Mimo że w
domu już znajdowali się goście, dostałem do
spania kanapę. W końcu nazwa CouchSurfing
okazała się adekwatna.

Dom pełen był sióstr, braci i pięciomiesięcz-
nego szkraba, którym wszyscy zajmowali się w
systemie zmianowym. Włączając w to mnie,
oczywiście. Z tą przemiłą rodziną spędziłem
dwie noce, w ciągu dnia próbując rozwiązać dość
istotne kwestie.

Siedząc nad mapą liczyłem jak długo potrwa
jazda Mozambikiem do Zimbabwe z pominię-
ciem Malawi. Ponad 2000km w ciągu 30 dni
ważności wizy — to wyglądało niełatwo. Wtedy
sprawdziłem raz jeszcze informacje wizowe i
przekonałem się, że uzyskanie jej na granicy nie
będzie możliwe. Dlaczego wydawało mi się, że
dostaniemy ją bez problemu — tego nie wiem.
Nie ważne... Zadzwoniłem do Rafała, który wła-
śnie zbierał się do powrotu na kontynent, i umó-
wiliśmy się kolejnego poranka pod ambasadą.

To miało być łatwe jak bułka z masłem, gdyż
niejeden rowerzysta pokonał podobną trasę
przed nami. Bez szans. W ambasadzie dowie-
działem się, że przepisy uległy zmianie kilka
miesięcy wcześniej. Aby uzyskać wizę musieli-
śmy wykazać się posiadaniem 5000  USD i... re-
zerwacją hotelu.

Dwa dni zeszły nam na przekonywaniu pra-
cowników, że uzyskanie zaświadczenia z banku
w Polsce nie jest możliwe, podobnie jak że nie
zamierzamy korzystać z hoteli oferujących re-
zerwacje przez internet. Przykro to mówić, ale
miałem wrażenie, że rozmawiam z jakimiś im-
becylami. Nikt nie rozumiał, że ktoś może nie-
zależnie podróżować na rowerze bez organizacji
stojącej za jego plecami. Wynalazek plastikowej
karty służącej do wybierania pieniędzy z konta
za granicą też przekraczał ich zdolności pojmo-
wania. Kolejny kraj nas nie chciał. Przyszła więc
pora by drastycznie zmienić plany. Zamiast po-
dążać wzdłuż wybrzeża musieliśmy skręcić po-
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nownie w głąb lądu i skorzystać z ostatniej do-
stępnej opcji: Zambii.

Zambijską wizę dostaliśmy w ciągu doby i bez
żadnych głupich pytań. W tym czasie przepro-
wadziłem się ponownie, tym razem w miejsce
gdzie mieszkał Rafał. Pierwszą noc po powrocie
do Dar spędził biwakując na stacji benzynowej,
gdzie jakaś kobieta zaprosiła go do swojego
ogrodu. Daisy i Ismail – para z korzeniami w In-
diach, Włoszech, Omanie i Tanzanii – byli szczę-
śliwi mogąc gościć dwóch dziwnych facetów, a
do tego karmili nas domowymi przysmakami. W
zamian za to Rafał wyciągnął gitarę i zabawiał
gospodarzy piosenkami, a ja poprosiłem o meta-
lową rurę i stare spodnie. Złożywszy naprędce
kij, dałem pokaz żonglerki ogniem, którym rów-
nież cieszyli się sąsiedzi.

Gdy Ismail w końcu naprawił swoją cięża-
rówkę, wskoczyliśmy na pakę i pojechaliśmy na
plażę. Kąpiąc się podczas przypływu, a potem
odpoczywając w cieniu pojazdu, żegnaliśmy się z
Oceanem Indyjskim. Niebawem też wyściskali-
śmy naszych gospodarzy i odjechaliśmy w siną
dal.

Podczas suchej pory tanzański interior nie ma
wiele uroku. Szczególnie, gdy jedzie się drogą łą-
czącą główny port z resztą kraju. Ruch był potęż-
ny, ale po skrzyżowaniu w Chalinze zmalał o
połowę. W dwa dni dotarliśmy do Morogoro.

Doszły nas słuchy, że w mieście są polscy
księża. Nim zdołaliśmy ich znaleźć, bardzo przy-
jaźni klerycy z Indii nakarmili nas kolacją i za-
pewnili miejsce w pokoju gościnnym. Naszych
rodaków spotkaliśmy następnego ranka, wraz z
grupą wolontariuszy z Polski. Wśród nich była
para, którą Rafał spotkał dwa lata wcześniej w
Jordanii. Czy już wspominałem, że świat jest ma-
ły?

Po kolejnych dwóch dniach przybyliśmy do
granic Parku Narodowego Mikumi — jednej z
największych atrakcji, jakie obiecywała nowa
trasa przez Tanzanię. Aby nie powtórzyć głupie-
go błędu z Ugandy rozbiliśmy się przed opusz-
czonym posterunkiem wjazdowym i w spokoju
spędziliśmy tam noc.

Droga jest tam korytarzem i dopóki nie
opuszcza się jej, nie robi zdjęć ani nie patrzy na
zwierzynę(!) , nie trzeba nic płacić. Nie zjechali-
śmy z asfaltu, ale oczywiście nie zamykaliśmy
oczu gdy pojawiły się zwierzęta. Było ich wiele, w
tym bawoły w oddali i zaskakująco małe słonie w
pobliżu szosy. Wjechawszy do parku zobaczyli-
byśmy więcej, ale u bram zatrzymaliśmy się tylko
na obiad i popołudniową drzemkę.

Kolejne dni znaczyły góry. Zaczęło się od pa-
górków, które szybko rosły. Niebawem okazało
się, że jedziemy wzdłuż czystej rzeki. Głupio by-
łoby opuścić tak rzadką okazję. Zrobiliśmy to po
murzyńsku, w chłodnej wodzie myjąc zarówno
siebie jak i swoje ubrania.

Był to jedynie dopływ Wielkiej Ruahy, którą
zaraz potem ujrzeliśmy. Krajobraz się przeskalo-
wał w górę. Potężna rzeka przedzierała się po-
między wielkimi górami, pokrytymi lasem
ogromnych baobabów. Kolejny raz pożałowałem,
że odwiedzam ten kraj podczas suchej pory roku.
Z dodatkiem zieleni sceneria byłaby oszałamia-
jąca. Bez wody wszystko poza bezpośrednim są-
siedztwem koryta rzeki zdominowały szarości i
brązy, dwa główne kolory towarzyszące moim
długim eskapadom przez tanzański interior.

W końcu pojawił się większy podjazd. Wraz z
licznymi ciężarówkami powoli zdobywaliśmy
metr za metrem, osiągając około 1600m. Pano-
wał tam chłodniejszy klimat i z silnym połu-
dniowo-wschodnim wiatrem wieczory stały się
dość zimne. Po raz pierwszy od dawna musiałem
dodatkowo ubrać się do kolacji. Za to za sprawą
małej liczby ludzi obozowanie okazało się łatwe i
przyjemne.

Jednym z większych miast na trasie była Irin-
ga. Dość senna i przyjazna, zajmowała szczyt
pagóra. Jako że Rafał jest moim kolejnym kom-
panem pozostającym w dobrych stosunkach z
kościołem katolickim, znaleźliśmy dobre miejsce
w misji. Księża zaoferowali nam wygodny pokój i
jedzenie, nie oczekując w zamian zapłaty (choć i
tak wspomogliśmy datkiem). Zaopatrzeni na lo-
kalnym bazarze, następnego dnia ruszyliśmy
przed siebie.

Po kolejnych dwóch dniach jazdy na połu-
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dniowy zachód w końcu dotarliśmy do miejsca
gdzie droga odbijała ku zachodowi. To zgadzało
się z kierunkiem wiatru, który dodał skrzydeł
naszym rowerom. Machnąć 115km po pagór-
kach to niecodzienna sprawa. Kolejnego dnia,
jednakże, musieliśmy wspiąć się o kilkaset me-
trów. Początkowo planowaliśmy rozbić się na
przełęczy, gdzie las zapraszał w cień swych gałęzi.
Już mieliśmy zjechać z drogi, gdy nieopodal za-
trzymał się motocyklista. Lokalny nauczyciel
ostrzegł nas, byśmy nie zostawali w tym miejscu
do zmroku, jako że niedawno doszło tam do na-
padów na ciężarówki. Ruszyliśmy zatem do mia-
sta Mbeya.

Mimo że dotarliśmy tam po ciemku, znalezie-
nie kościoła nie nastręczało trudności i nieba-
wem siedzieliśmy przy pysznej kolacji z księżmi.
Dzięki pomyślnym wiatrom dotarliśmy do mia-
sta dzień wcześniej niż planowaliśmy, a misja
wydawała się doskonałym miejscem na jedno-
dniowy odpoczynek. Odwiedziliśmy tam szkołę
parafialną, w której młodzi ludzie uczyli się
przydatnych rzeczy: stolarki, ślusarki, elektryki i
szycia. To oczywiście spodobało mi się znacznie
bardziej niż religijny aspekt wszystkich misji w
Afryce. W dobrze wyposażonych warsztatach
uczniowie już generowali jakiś dochód, choć ofe-
rowane usługi wyglądały na ponury żart. Jedna
grupa naprawiała samochody po wypadkach,
podczas gdy druga produkowała trumny.

Zjazd z Mbeyi był miły w odróżnieniu od
wspinaczki, która nastąpiła zaraz potem. Gorąca
pogoda nie napełniała nas energią. Dzień za
dniem, w miarę jak oddalaliśmy się od wybrzeża,
powietrze traciło wilgoć i stawało się suche. Po-
zbawiony cienia busz dominował w krajobrazie i
po raz kolejny z rzadka rozsiane mangowce mia-
ły wyłączność na przestrzeń do wypoczynku. Jak
zawsze rosły one wewnątrz lub w pobliżu wiosek.
Obiad w cieniu przyciągnął więc uwagę dziecia-
ków, które zachowywały się dość taktownie, je-
dynie patrząc bez żebrania ani zadawania pytań.
Tanzanię miło zapamiętam pod tym względem.
Ludzie zachowywali się tu pokojowo.

Kolejny przykład dobrych manier mieliśmy
wieczorem. Nie znalazłszy odosobnionego miej-
sca na biwak, spytaliśmy o pozwolenie na rozbi-
cie się obok czyjegoś domu. Nasza prośba nie

tylko została zaakceptowana, ale jeszcze gospo-
darz zatroszczył się i wytłumaczył ciekawskim
sąsiadom by przestali nas obserwować i rozeszli
się do domów. To była ostatnia nasza noc w kra-
ju, w którym spędziłem dwa miesiące.

Cała naprzód

Wrz 29, 2012 (day 500)

Przekroczenie granicy z Zambią było jedną z
najłatwiejszych odpraw granicznych na konty-
nencie. Przyjezdni zazwyczaj otrzymują prawo
do pobytu na 30 dni, ale my poprosiliśmy o trzy
miesiące i tyle dostaliśmy. Oczywiście nie za-
mierzaliśmy spędzać w Zambii tyle czasu, ale
przezorny zawsze ubezpieczony.

Potem wjechaliśmy w chyba najnudniejszą
okolicę od dawna. Droga przecinała bezkresny
busz. Był on suchy jak pieprz, często już wypalo-
ny a czasami jeszcze dymiący. Co kilka kilome-
trów pojawiała się wioska, a właściwie kilka
chatek. Były one całkiem inne od tego co wi-
dzieliśmy we Wschodniej Afryce. Zazwyczaj
kompleks należący do jednej rodziny składał się
z domu mieszkalnego, otwartej kuchni na ze-
wnątrz i małego, okrągłego spichlerza na pali-
kach, które utrudniały zwierzynie wejście do
środka.

Były to też domy znacznie piękniejsze. Za-
miast zwykłej cegły w kolorze otaczającej gleby,
miały ściany pomalowane we wzory ciepłymi
barwami. Ciągle jednak kręciły się przy nich roje
dzieci, z tym że wykrzykiwanym przez nie po-
zdrowieniem stało się znajome „How are you?”
Generalnie większość ludzi mówiła po angielsku
i przyjaźnie, z zaciekawieniem odnosiła się do
dwóch dziwnych podróżników.

Po dwóch dniach dotarliśmy do Isoki. Była to
sobota i całą niedzielę spędziliśmy w tamtejszej
misji katolickiej. Przyjaźni księża dali nam pokój,
jedzenie i nie zadawali za wiele pytań. Szczegól-
nie tego najbardziej złowrogiego — dlaczego nie
było mnie na mszy?

Kolejne miasteczko leżało w zasięgu czterech
dni. Przez całą drogę krajobraz pozostawał taki
sam. Busz, busz, busz. Trzymaliśmy się ustalonej
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rutyny. Obudzeni o wschodzie słońca zjadaliśmy
śniadanie i ruszaliśmy w drogę. Czas na przerwę
obiadową nadchodził koło 13, gdy upał stawał się
nieprzyjemny. Rozglądaliśmy się za cieniem i go-
towaliśmy potężny gar makaronu lub ryżu z so-
sem lub sałatką. Wybór był wąski: pomidory,
cebula i kapusta. Nie śmieliśmy spróbować wę-
dzonych, spalonych czy w inny sposób przetwo-
rzonych ryb, które dojrzewały w słońcu na
wioskowych bazarach.

Jazda dobiegała końca wraz z zachodem i za-
zwyczaj opuszczaliśmy drogę w busz, wypatrując
polanki, by często stawać przed wyborem po-
między brudnym popiołem a kępami nierównej,
suchej trawy.

W ten sposób pokonywaliśmy 70-80km
dziennie. Mimo że krajobraz wyglądał sucho,
wzdłuż drogi leżało wiele wiosek i większość po-
siadała jakąś studnię, a czasem nawet i pompę.
Po trzech dniach od Isoki znaleźliśmy nawet
miejsce, gdzie lokalny chłopak zaprowadził nas
do naturalnego źródła. Napełniwszy wszystkie
butelki nie rozglądaliśmy się zbyt daleko za miej-
scem do spania i rozbiliśmy nieopodal, za pięk-
nym, glinianym kościółkiem.

Po kolejnym noclegu w parafii w Mpice po-
stanowiliśmy przyspieszyć odrobinę. Nadal nie
było żadnych interesujących widoków, a nas już
trochę znudziła codzienna rutyna. Wyciskawszy
dzienną średnią powyżej 20km/h, daliśmy radę
pokonywać po grubo ponad 100km w ciągu kil-
ku kolejnych dni, by w końcu znaleźć się na
głównej drodze łączącej prowincję Copperbelt ze
stolicą. Ruch panował tam większy, ale szerokie
asfaltowe pobocze uczyniło naszą jazdę łatwą i
bezpieczną.

W mieście Kabwe zapukaliśmy do drzwi ko-
ścioła Św. Moniki. Księdza bardzo zainteresowała
nasza podróż i nie tylko zorganizował nam on
miejsce do spania w sali zebrań, ale też zaprosił
do domu na kolację. Potem precyzyjnie opisał
gdzie i jak możemy spotkać kleryków z Polski. I
rzeczywiście, w miasteczku natrafiliśmy na
dwóch Salezjan oraz dwoje wolontariuszy z oj-
czyzny. Następny poranek był w wyniku tego
dość leniwy i w trasę ruszyliśmy po południu.

Dokładnie o zachodzie słońca wjechaliśmy na
fragment drogi, gdzie wzdłuż obu jej stron biegły
ogrodzenia. Wyglądało to źle dla nas, wypatru-
jących biwaku na dziko. Kiedy jednak dotarliśmy
do bramy, obecni tam strażnicy wesoło nas po-
witali. Takich okazji nigdy nie marnujemy. Kilka
minut później rozbijaliśmy namioty w ogrom-
nym kompleksie szkoły bahaistów. Trawa była
równa i zielona, a łazienka wyposażona w gorący
prysznic.

Następnego dnia wreszcie dotarliśmy do Lu-
saki. Parę dni wcześniej odebrałem krótką wia-
domość od mieszkającego tam Polaka, który
zapraszał nas do domu. Nie wiedząc nic więcej,
po prostu podążaliśmy za jego instrukcjami i
niebawem spotkaliśmy Marcina w centrum mia-
sta. Przedstawił się nam jako pilot liniowy i za-
brał nas do swojego przytulnego mieszkania. Od
razu zorientowaliśmy się, że w jego towarzystwie
nasz pobyt w Lusace będzie dłuższy niż pierwot-
nie planowaliśmy.

Dwie stolice

Paź 15, 2012 (day 516)

Przez te ostatnie miesiące, spędzone daleko
od domu, wielokrotnie zdarzyło mi się być hoj-
nie goszczonym. Tym niemniej nasz pobyt w
Lusace był wyjątkowy. Marcin wyglądał na
szczęśliwego, że może z kimś porozmawiać po
polsku i włożył dużo wysiłku byśmy byli dobrze
najedzeni i nie nudzili się nawet przez moment.

Wizyta rozpoczęła się kilkoma wieczornymi
piwami, a kontynuacją był wspaniały obiad z
owoców morza następnego dnia. Niebawem na-
stąpiła kulminacja, pod postacią imprezy w
wielkim klubie, gdzie zebrało się sporo cieka-
wych osób. Wliczywszy w to dwóch pilotów z
RPA, którzy właśnie wyszli z samolotu po twar-
dym przyziemieniu na międzynarodowym lot-
nisku w Lusace i zablokowaniu go na kilka
godzin. Było sporo powodów do wypicia piwa,
więc nazajutrz poczuliśmy zmęczenie i nie
opuszczaliśmy domu. Rafał wyjął gitarę i śpie-
waliśmy wszystko, co przyszło nam do głów, są-
cząc różnego rodzaju napoje wyskokowe.

Mimo że większość znanych mi pilotów
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uwielbia się bawić — a Marcin nie należał w tym
względzie do wyjątków — zbliżały się dni robo-
cze i trzeba było wrócić do normy. Oznaczało to
zdrowsze zajęcia, w tym odpoczynek na basenie
w najlepszym hotelu w stolicy. Pływając w kry-
stalicznie czystej wodzie nie mogłem uwierzyć,
że jeszcze kilka dni wcześniej siedziałem w pyli-
stym buszu, brudny i lepki od potu, jedząc taki
sam makaron z pomidorami jak poprzedniego
dnia. Pedałując w upale, kładąc się spać w sa-
mych majtkach z nadzieją upatrując chwili chło-
du tuż przed wschodem słońca, nie mógłbym
sobie wyobrazić wizyty w saunie w Afryce. Już
kilka dni później, w hotelu, zrobiłem to. I było to
wspaniałe uczucie!

Trudno było wyjechać. Odkładaliśmy to raz,
drugi, trzeci.. . Po tygodniu spędzonym w Lusace
w końcu wspięliśmy się na rowery, czując dobrze,
że nasze brzuszki w tym czasie urosły. Po raz
pierwszy nie byłem do końca szczęśliwy, że zno-
wu ruszam w drogę.

Przez większość dystansu otoczenie wygląda-
ło równie nieciekawie jak poprzednio. Busz,
busz, busz. Niemniej jednak teren stawał się co-
raz bardziej pofałdowany i trzeciego dnia, gdy
opuściliśmy główną drogę, był już górzysty. Z
przeciwnym wiatrem i ciągłymi zjazdami i pod-
jazdami nie było łatwo, nawet mimo tego, że w
ogólnym rozrachunku zjechaliśmy jakieś 1000m
w dół.

Ogólna zasada mówi, że im niżej tym cieplej.
Gdy w końcu dotarliśmy do granicy na wielkiej
rzece Zambezi, było gorąco jak w piekle. Kilka
dni wcześniej, jeszcze w Lusace, podjęliśmy de-
cyzję by pominąć Namibię z racji wysokich tem-
peratur, na jakie natrafilibyśmy tam w
listopadzie. Teraz, jadąc przez zaporę Kariba, po-
gratulowaliśmy sobie mądrego planu. Jeśli tutaj,
w Zambii, musieliśmy pić po 7 litrów wody
dziennie, to ile byłoby potrzeba na pustyniach
Namib i Kalahari z początkiem lata?

Po postoju na obejrzenie potężnej zapory —
chyba największego dzieła inżynierii od Egiptu
— wspięliśmy się na pagórek po drugiej stronie.
Był to 23 kraj na mojej drodze: Zimbabwe. Nigdy
nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale coś mi
mówi, że wyglądają podobnie: wszyscy mówią

po angielsku a za Coca-Colę płaci się dolarami. Z
potężną butlą tego napoju padliśmy na ziemię
pod supermarketem, który wyglądał już mniej
amerykańsko. Raczej przypominał polski sklep
sprzed 25 lat, pod koniec rządów komunistycz-
nych. Półki w wielkiej sali prezentowały tylko
kilka produktów: herbatę, sos pomidorowy,
chleb i mydło.

Nie czując sił do dalszej drogi, odnaleźliśmy
szkołę. Dyrektor wskazał nam klasę, w której za-
legliśmy pod ogromnym wentylatorem, ciągle
oblewając się potem. Po krótkiej rozmowie zo-
rientowaliśmy się, że nasz gospodarz zna polskie
małżeństwo, w którego domu mieliśmy zatrzy-
mać się kilka dni później, w Harare.

Kolejnego dnia, na ostatniej stacji benzyno-
wej w Karibie, zatrzymaliśmy się na coś chłod-
nego do picia. Kilku mężczyzn pakowało obok
do samochodu potężne worki z lodem, z których
wyrzucili na trawnik dwie duże nadmiarowe
kostki. Ludzie wyglądali na zaskoczonych wido-
kiem dwóch rowerzystów, którzy podnieśli je,
przytulili, głaskali, a w końcu położyli sobie na
głowach.

Dalsza droga, wspinająca się jakieś 900m w
górę, prowadziła nas przez obszar wyznaczony
na safari. Wszyscy ostrzegali nas przed dziczy-
zną, recytując długą listę groźnych zwierząt rze-
komo zamieszkujących obszar. Opuszczanie
drogi i biwakowanie było zabronione i dokładnie
to zrobiliśmy. Jak zwykle nie zobaczyliśmy ani
nie usłyszeliśmy niczego, poza stadem pawianów
i rojami końskich much głodnych naszej krwi.

Główna droga prezentowała się monotonnie.
Otaczał ją busz i opuszczone pola — wyraźne
świadectwo “reformy ziemnej” przeprowadzonej
kilka lat wcześniej przez reżim Mugabe. Ostatnie
dni suchej pory pokolorowały je brązami i żół-
ciami, z okazjonalnymi tylko kępkami zieleni. W
wioskach i miasteczkach łatwo było znaleźć
sklep, czasem nieźle zaopatrzony, ale zazwyczaj
pozbawiony prądu i zimnych napojów. Pomimo
tego wielu miejscowych już od rana raczyło się
ciepłym piwem. Popołudniami obecność licz-
nych pijaków stawała się już trochę męcząca.

Jednym z większych miast an trasie było



496



497



498

Chinhoyi. Gdy wychodziłem z supermarketu,
dzierżąc w rękach dwa wiadra lodów, Rafał roz-
mawiał już z jakąś młodą białą parą. Karen i Jer-
ry zaoferowali nam biwak w jakimś klubie polo,
ale już po kilku minutach zmienili zdanie i po-
prosili, byśmy pojechali za nimi do domu.

W wielkim domu, z jeszcze rozleglejszym
ogrodem i basenem, spotkaliśmy pozostałych
członków rodziny, którzy akurat nigdzie nie po-
dróżowali. Przypominało to sytuację znaną mi z
ostatnich lat w Polsce: ktoś wyjeżdża, ktoś wraca,
a rodzina nie może się w całości zebrać pod jed-
nym dachem. Zastaliśmy tam dwie córki wraz ze
swoimi chłopakami. W domu mieszkała też go-
sposia, ogrodnik, wielki kot i pięć psów. Cała ro-
dzina próbowała odnaleźć się w nowej
rzeczywistości po tym jak reżim wyrzucił ją z
farmy osiem lat wcześniej.

Mimo że panowały trudne czasy, a częste bra-
ki prądu lub wody przypominały o zapaści krajo-
wej gospodarki, nasi gospodarze starali się żyć
jak zazwyczaj. Mieliśmy szczęście przybyć wprost
na sutą kolację. Wielkie steki wylądowały na na-
szych talerzach, a wkrótce my wylądowaliśmy w
wielkich, miękkich łóżkach. Po raz kolejny za-
skoczyła nas niesamowita gościnność ze strony
całkowicie nieznanych ludzi.

Im bliżej stolicy, tym częściej ziemia była na-
wadniana i uprawiana. Po biegnącym obok torze
jeździł pociąg z 1951 roku, a małe lotnisko na
przedmieściach Harare obsługiwało całkiem
spory ruch, podczas gdy na płycie stało szesna-
ście małych samolotów. Samo miasto wyglądało
zielono i spokojnie, choć było też trochę zanie-
dbane.

Podczas swojej pierwszej próby przejechania
Afryki Rafał podróżował z polską parą jadącą na
rowerach dookoła świata. Od nich dostaliśmy
numer do naszych gospodarzy w Harare. Jeszcze
będąc w Lusace zadzwoniliśmy z pytaniem czy
moglibyśmy zatrzymać się u nich na kilka dni.

— Oczywiście — brzmiała krótka odpowiedź.
— Ale nas wtedy nie będzie w domu.

W ten sposób zostaliśmy ugoszczeni przez tą
wspaniałą polską parę, nigdy nie spotkawszy ich

osobiście. Powierzyli nam cały wielki dom i po-
instruowali gosposię by nas karmiła. Czuliśmy
się trochę niezręcznie w tej sytuacji, ale gość jest
gościem, a w południowej Afryce życie rządzi się
innymi zasadami niż w Europie.

Z deszczu pod wodospad

Paź 29, 2012 (day 530)

Drugiego wieczoru nad Harare nadciągnęła
potężna burza. Po raz kolejny byłem świadkiem
jak w Afryce zmieniają się pory roku, z suchej w
deszczową. Tym razem jednakże było to znacz-
nie gwałtowniejsze niż pół roku wcześniej w
Etiopii. Od pierwszego deszczu przez ponad ty-
dzień nie było dnia bez opadu.

Po przyjemnym i przedłużającym się pobycie
przejechaliśmy przez centrum stolicy. Miasto
wyglądało nowocześnie i dość czysto, choć dało
się zauważyć, że najlepsze chwile minęły kilka lat
temu. Pęknięcia w chodnikach, śmieci gdzienie-
gdzie na trawnikach i inne drobne znaki świad-
czyły, że od minionego okresu prosperity sprawy
trochę się pogorszyły. Gdzie byśmy się nie za-
trzymali, rowery przyciągały uwagę i bez prze-
rwy słyszeliśmy te same pytania od każdej nowo
przybyłej osoby:

— Skąd jesteście?

— Dokąd jedziecie?

— Na rowerach?!

— Wasze rowery wyglądają na mocne. Ile
opon zużyliście?

Wniosek taki, że czasem byłoby lepiej nie
mieć wspólnego języka z miejscowymi. Udawa-
nie głupka i gadanie po polsku nie zdawało eg-
zaminu. Nikt nie wierzył, że nie rozumiemy
angielskiego i nadal zadawał pytania.

Kolejne trzy dni spędziliśmy jadąc prosto na
południe, śpiąc w buszu, pijąc zimne napoje i ła-
tając przebicia. Wróg rowerzysty numer jeden —
resztki rozerwanych opon — zaśmiecały pobocza
drogi do Bulawayo. Wraz z akacjowymi kolcami
w buszu zapewniały nam one dostatek zajęcia.
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Mój nowy pomysł to trzymać tylną dętkę do
końca podróży. Do tego czasu będzie ona chyba
najbardziej połataną gumą na świecie.

Zaraz po opuszczeniu głównej drogi w Kwe-
kwe pogratulowaliśmy sobie tego pomysłu. Po
raz pierwszy od Dar es–Salaam biwakowaliśmy
bez hałasu przejeżdżających ciężarówek. Z zero-
wym niemal ruchem i rzadko pojawiającymi się
ludźmi droga była przyjemna. Ciągle zdobił ją
wąski pasek asfaltu, który ciągnął się do wioski
Nkayi, znacznie ułatwiając i uprzyjemniając jaz-
dę.

Potem droga przeszła w żwir, a niedługo w
piasek. Wiele razy zmuszeni byliśmy zsiąść i
pchać nasze pojazdy, nieraz przez kilkaset me-
trów. Samotność nas zaskoczyła, bo i nie do-
świadczyłem takiego odludzia od długich
miesięcy. Poza stadami krów z dzwonkami u
szyi, na drodze nie było prawie nikogo.

Biwakowanie było proste. Zjechać z drogi, za-
głębić się w busz i rozbić namiot nim potężne
chmury oberwą się wieczorem. Trafił się i dar-
mowy prysznic w postaci ulewnego deszczu. Po
prostu wyszedłem na zewnątrz, wyposażony w
klapki i mydło. Natura zrobiła resztę, spłukując
moje ciało dokładnie i wyłączając prysznic kilka
minut później, bym mógł w spokoju wytrzeć się i
wrócić odświeżonym do namiotu.

Za dnia, jednakże, było nieznośnie gorąco.
Brak wiosek utrudnił nam dostęp do wody i nie-
bawem skończyły się jej zapasy. Mały drogo-
wskaz “szkoła podstawowa 2km” kierował w
lewo, po straszliwie piaszczystej drodze wiodącej
w głąb doliny. Wyposażony w dwa worki na wo-
dę udałem się na poszukiwania, by rychło na-
tknąć się na dom ze studnią. Była to jedna z
najgłębszych, jakie w życiu widziałem, z ledwo
dostrzegalnym odbiciem w tafli wody oddalonej
o kilkadziesiąt metrów.

Dolina ciągnąca się wzdłuż naszej drogi to se-
zonowa rzeka, dopływ większej, na którą nieba-
wem natrafiliśmy. Pomimo ostatnich opadów
woda nadal nie płynęła, ale bliskość podziem-
nych zasobów upiększyła otoczenie. Wyglądało
jakby wiosna już się zaczęła i drzewa promieniały
świeżą zielenią młodych liści. Niestety, trwało to

tylko przez kilka godzin, po czym powrócił zna-
ny, suchy busz.

W pierwszym większym mieście — Hwange
— znaleźliśmy college Don Bosco, w którym re-
zydował brat z Czech oraz miejscowy ksiądz,
który odwiedził Polskę kilka lat wcześniej i był w
stanie przywołać z pamięci modlitwy w naszym
języku. Ponownie ugoszczeni łóżkiem i jedze-
niem, mogliśmy odpocząć. Rafał jednak nie cie-
szył się tym zbyt długo, bo wsiadł w nocny
autobus do Harare, w celu odebrania opóźnionej
paczki. Ja zaś kolejnego ranka pojechałem na-
przód, do Victoria Falls.

Po raz pierwszy od Dar es–Salaam zapłaciłem
za nocleg. Hostel dla backpackerów, wraz z po-
lem namiotowym i basenem, był dobrym miej-
scem by odetchnąć przez kilka dni. Głównej
atrakcji, Wodospadów Wiktorii, nie widziałem
aż do przyjazdu Rafała. Podczas gdy inni goście
zajmowali się raftingiem, safari, skokami na
bungee, lotami helikopterem i innymi kosztow-
nymi rozrywkami, ja cieszyłem się leżeniem koło
basenu i dobrą dietą, popartą kilkoma piwami
wieczorem.

Kolarstwo stołowe

Lis 10, 2012 (day 542)

Gdy Rafał w końcu dotarł do Vic Falls, ja już
podładowałem akumulatory i byłem gotów do
drogi. Niestety, paczka nie trafiła w jego ręce i
musiał on ponownie zaczekać kilka dni. Mimo że
kemping i miasto podobały mi się, obawiałem się
zbytniego rozleniwienia. Im bliższy wydawał się
koniec podróży, tym łatwiej popadałem w nic
nierobienie i zapominałem o pedałowaniu. Teraz
pora była ruszać, razem lub samotnie.

Miasteczko opuściłem wczesnym popołu-
dniem z zamiarem dotarcia pod granicę. Droga
wiodła przez rezerwat zwierzyny, zamieszkany
przez słonie i lwy. Oczywiście wszyscy przeko-
nywaliby mnie bym tam nie biwakował, więc ni-
kogo nie pytałem o opinię w kwestii
bezpieczeństwa. Znałem odpowiedź. Nieważne
ile razy usłyszałem już ostrzeżenie przed lwami,
byłem niemal pewny, że w Afryce żadnego nie
spotkam.
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Natrafiłem na ślady słoni, ale noc minęła spo-
kojnie. Księżyc w pełni lśnił nad buszem, z bez-
chmurnego nieba oświetlając go niemal jak w
dzień. Nie pojawiła się jednak zwierzyna, za wy-
jątkiem zwyczajnego, szerokiego przeglądu owa-
dów.

Słonie spotkałem kolejnego ranka. Pasły się w
krzakach przy drodze. Jeden mniejszy oddzielił
się od grupy i zdawał się nie przejmować moją
obecnością ani obiektywem weń wycelowanym.
Pozostałe, większe, uciekły, gdy tylko mnie ujrza-
ły. To może wydawać się zabawne, że te ogromne
zwierzęta nie obawiają się dużych i hałaśliwych
samochodów, a umykają na widok cichego cykli-
sty. Tyle, że samochód to dla nich codzienny wi-
dok, zaś człowiek na rowerze na pewno jest
nowością.

Formalności graniczne poszły gładko. Bot-
swana była pierwszym krajem od Strefy Schen-
gen, do którego nie musiałem posiadać wizy i
mogłem wjechać za darmo.

Gdybym miał opisać ten kraj jednym słowem,
byłoby to „płaski”. Czułem się jakbym jechał po
ogromnym stole, mając przed sobą idealnie pro-
stą wstęgę asfaltu wiodącą aż po horyzont. Było
to absolutnie nudne doświadczenie i bez muzyki
ani książek miałem masę czasu by przemyśleć
wszystko, od spraw osobistych począwszy, przez
podstawy wszechświata aż po długą listę pysz-
nych potraw z Polski, za którymi tęskniłem.

Przez pierwszy dzień droga wiodła przez tere-
ny z dziczyzną i spotkałem przy niej wiele słoni.
Niestety, wyglądały na wystraszone moją osobą i
uznałem, że nie ma po co niepokoić tych pięk-
nych stworzeń. Wiedząc o obecności lwów my-
ślałem nad rozbiciem się na ogromnym
rolniczym terenie, ogrodzonym wysokim pło-
tem. W końcu jednak znalazłem przyjemne
miejsce poza nim, tuż przed miejscowością Pan-
damatenga. Noc minęła spokojnie, za wyjątkiem
porannego deszczu, który obudził mnie i zmusił
do założenia tropiku.

Następny kawałek prostej drogi miał zapro-
wadzić mnie do oddalonej o 200km miejscowo-
ści Nata. Nie mając informacji o żadnym źródle
wody na tym odcinku, musiałem przygotować

się na dwa dni jazdy w skwarze, który poprzed-
niego dnia zmusił mnie do wypicia siedmiu li-
trów płynów. Oczywiście był to idealny moment
by mój nowiusieńki worek na wodę Ortlieba za-
czął ulegać dezintegracji. Plastikowy gwint zaczął
oddzielać się od powłoki torby. Cóż, wyglądało,
że jestem testerem nowej wersji worka, wykona-
nej z cieńszej tkaniny. Test został oblany. Na
szczęście zadziałał stary afrykański sposób na-
prawy pojemników na wodę. Ze starej dętki wy-
ciąłem długi, cienki pasek gumy, który owinąłem
pod nakrętką. Wiele warstw naciągniętej gumy
załatało w końcu przeciek i mogłem ruszać na-
przód.

Na trasie trwały roboty drogowe i po raz
pierwszy w Afryce trafiłem na objazdy pokryte
asfaltem. Poza tym i stadem słoni pojących się z
kałuży, droga wiodła przez idealne nic. Trzeba
było kręcić pedałami i starać się nie myśleć o
wolno przemijających kilometrach.

W Nata zajrzałem na przydrożny kemping i
podziękowałem po usłyszeniu ceny, która we
Wschodniej Afryce pozwoliłaby mi wynająć po-
kój na kilka dni. Poza brakiem bardzo potrzeb-
nego prysznica noce w buszu były bardzo w
porządku. Jako że pełnia już minęła, mogłem
wieczorami podziwiać rozgwieżdżone niebo. W
końcu oba Obłoki Magellana wzniosły się na tyle
wysoko, że widziałem je naraz, a pewnej nocy
byłem świadkiem pięknego deszczu meteorów, z
których jeden przeleciał pół nieba nim eksplo-
dował na mniejsze kawałki, zostawiając po sobie
turkusowy poblask.

Za Natą otoczenie zmieniło się. Busz się za-
gęścił i gościł więcej bydła, z którego to powodu
był też częściej ogrodzony kilometrami drutu
kolczastego. Co rusz pojawiały się wioski, często
dostarczając lokalnych plonów w postaci drogich
pomidorów lub przepysznych i tanich pomarań-
czy.

Niebawem dotarłem do Francistown, drugie-
go pod względem wielkości miasta w kraju, z
populacją około 180 tysięcy osób. Zaopatrzyłem
się w supermarkecie, czując się tam dość nie-
swojo po pięciu dniach jazdy w palącym słońcu,
podczas gdy inni klienci odziani byli w niedziel-
ne stroje i emanowali dużo przyjemniejszą wo-
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nią.

Miasto opuściłem by odkryć nową twarz Bot-
swany. Jako że wjechałem do najgęściej zaludnio-
nej i najbardziej rozwiniętej części kraju, droga
była z obu stron ogrodzona. Drut kolczasty od-
gradzał ją szczelnie od pastwisk i nie było ani
szpary, ani bramy bez łańcucha i kłódki, żadnego
sposobu na pokonanie przeszkody poza przej-
ściem górą. Z rowerem zajęłoby to sporo czasu i
przyciągnęło uwagę zbyt wielu kierowców. W
końcu, po około 20km poddałem się. I tak było
już ciemno, więc rozbiłem namiot pod płotem.
Jako że szosa przeszła gruntowną przebudowę,
pasek starego asfaltu oddzielał mnie troszeczkę
od ruchu na drodze. Przez następnych kilkaset
kilometrów miał mi też zapewnić osobny pas ru-
chu.

Patrząc na dane ekonomiczne można by po-
myśleć, że diamenty i bydło to główne gałęzie
gospodarki Botswany. Ale ja uważam, że najlep-
szy biznes zrobiono na produkcji drutu kolcza-
stego. Licząc ilość jego włókien w przeciętnym
płocie, oceniłem że z każdym przejechanym ki-
lometrem mijam 22km drutu. A to tylko licząc
płoty wzdłuż drogi, pominąwszy te dzielące
przestrzenie po obu stronach na mniejsze dział-
ki.

Jakieś 2574km drutu dalej powtórzył się stary
problem: znaleźć miejsce na noc. Na szczęście w
lewo odbijała droga, przecinając tory kolejowe,
które towarzyszyły głównej szosie od Franci-
stown. Zaraz obok szyn odnalazłem otwartą fur-
tę i szybko zniknąłem w buszu. Tej taktyki
użyłem też w dwa kolejne wieczory.

W Palapye udałem się na poszukiwania
prysznica. W motelach chciano mnie skasować
za całą dobę hotelową, stacje benzynowe nie ofe-
rowały takich usług, ale w końcu ktoś wskazał mi
dworzec autobusowy. Płatna toaleta posiadała też
łazienkę. Chłodna woda spływająca po ciele, w
ósmy dzień jazdy ponad 100km na dobę w skwa-
rze, to było doświadczenie niemal religijne. Wy-
prane ubranie założyłem z powrotem na siebie,
by mieć je całkiem suche już na parę minut po
wyjściu na słońce.

Czułem, że mam dość tego kraju. Bez żad-

nych atrakcji, mając kłopot z zaspokojeniem
najbardziej podstawowych potrzeb, nie bawiłem
się za dobrze. W końcu postanowiłem ominąć
stolicę i tuż przed Gaborone skręciłem w kie-
runku małego przejścia granicznego w Sikwane.

Wygląda, że dla obsady granicznej po obu
stronach byłem niezłym dziwadłem. Podstem-
plowałem paszport i wkroczyłem do wieńczące-
go moją podróż, 25 kraju na trasie: RPA. Na
posterunku siedziała grupka policjantów, spra-
wiających wrażenie znudzonych brakiem zajęcia.
Zainteresował ich niecodzienny przybysz.

— Hello! Dokąd jedziesz? — brzmiało stan-
dardowe otwarcie numer jeden, które słyszałem
już milion razy.

— Hello! Jadę do Cape Town.

— Hahahahahahaha! Na rowerze? To nie-
możliwe! A skąd przybywasz? — brzmiała stan-
dardowa reakcja numer jeden.

— Jestem z Polski.

— Dobra, ale skąd jedziesz na rowerze?

— Z Norwegii.

— SKĄD?! — to był moment, w którym kon-
wersacje nabierały kolorytu. Po spytaniu mnie o
ilość kilometrów, miesięcy i zużytych opon, lu-
dzie zagadywali o mniej typowe rzeczy. Policjan-
ci chcieli się też przejechać na rowerze.
Zazwyczaj nie jestem w tym względzie entuzja-
styczny, ale widok twardziela w mundurze za-
bawnie gibiącego się na moim pojeździe zawsze
mnie kusi. Szybko też do mych rąk trafił upomi-
nek w postaci głęboko zamrożonej butelki wody,
po czym wskoczyłem na rower.

— Jedziesz rowerem? Nie chcesz podwózki?
Zatrzymamy ci jakieś auto — zaoferował funk-
cjonariusz.

— Nie pamiętasz? Całą drogę rowerem. Pe-
dałuję dalej — odparłem.

— No to powodzenia. Droga jest szutrowa.
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— Szutrowa?! — nie mogłem uwierzyć.

Cóż, mimo że wjechałem do najbardziej „cy-
wilizowanego” kraju od miesięcy, zrobiłem to w
złym miejscu. Nie było asfaltu, bankomatu, skle-
pu, nie było niczego poza bramą do rezerwatu, w
którą mało się nie wpakowałem po zjeździe z
granicznego pagórka. Drogowskaz skierował
mnie w lewo i niebawem podążałem szutrem z
makabryczną tarką i wysokim płotem po obu
stronach, niedającym skrawka miejsca na wysi-
kanie się, nie wspomniawszy o namiocie.

Gdy kraj się zmienił, zmieniła się też pogoda.
Ogromna chmura burzowa miała się lada mo-
ment oberwać, a kanał komunikacyjny, którym
podążałem, kierował mnie idealnie pod nią.
Podłamywała mnie perspektywa jazdy zmoknię-
tym, po ciemku i w tak niemiłym otoczeniu. Ale
gdy tylko dotarł do mnie pierwszy podmuch na-
wałnicy, w oddali dostrzegłem budynki. Pogna-
łem naprzód i niebawem stałem u kolejnego
wejścia do prywatnego rezerwatu zwierząt. Po
drugiej zaś stronie drogi stała zapraszająca drew-
niana wiata z szeroką betonową ławką. Idealne
miejsce by się zatrzymać, schować przed naciera-
jącym deszczem, ugotować długo wyczekiwany
obiad i wreszcie spędzić pierwszą noc w nowym
kraju.

Gościna za płotem

Lis 19, 2012 (day 551)

Nie nadeszła jeszcze północ, gdy pojawiła się
policja, a mocne światła radiowozu obudziły
mnie. Widok kogoś śpiącego na przystanku mu-
siał być zagadką, szczególnie, gdy okazało się, że
to biały człowiek. Policjanci tylko upewnili się
czy wszystko jest w porządku i pojechali sobie po
kilkukrotnym zapewnieniu, że to suche miejsce
naprawdę mi się podoba. Był to pierwszy prze-
jaw troski w długim ciągu, którego doświadczyć
miałem w RPA.

Kilka godzin zajęła mi przeprawa po pokrytej
tarką żwirowej drodze nim okrzykiem radości
powitałem niespodziewany początek asfaltu. Nie
ciągnął się on jednak zbyt daleko i niebawem
musiałem skręcić na wschód, by trzymać się
twardej nawierzchni.

W małym miasteczku, którego nazwy nie po-
mnę, znalazłem w końcu bankomat i odpowie-
działem na masę pytań zadawanych przez ludzi,
którzy szybko zgromadzili się wokół roweru. Co
się powtarzało, to ostrzeżenia przed przestępca-
mi i rady bym nie biwakował na dziko i nie jeź-
dził po zachodzie słońca. Jeszcze tego samego
dnia obie zasady miały zostać złamane.

Niestety, zła cecha Botswany rozciągała się i
tutaj, do RPA. Mam na myśli wszechobecny drut
kolczasty, szczelnie oddzielający drogę od oto-
czenia. Do wieczora jechałem pośród pastwisk
naznaczonych rzadkimi krzakami, które ofero-
wałyby wymarzoną kryjówkę na namiot, gdyby
nie otaczał ich najeżony kolcami płot. Około za-
chodu wjechałem do miasteczka o charakterze
slamsów, które wyrosło wokół pobliskiej kopalni
platyny.

W tak podejrzanej okolicy wolałem się do-
brze ukryć, więc gdy dostrzegłem, że płot po le-
wej stronie przewrócił się, przekroczyłem go i
szybko uciekłem od drogi. Grunt miał podejrza-
nie miękką i błotnistą strukturę, więc z nadzieją
wypatrywałem bezdeszczowej nocy.

Pierwszy opad nadszedł około północy, na-
stępny zastał mnie rano, gdy obudzony już
chciałem ruszać. Usprawiedliwiony taką wy-
mówką zasnąłem na kolejne dwie godziny i spa-
kowałem dopiero po długim śniadaniu.

Rower zatrzymał się po kilkuset metrach, gdy
przestrzeń pomiędzy kołami a błotnikami wy-
pełniła zbita, mokra ziemia. Usunąłem ją paty-
kiem, ale niebawem sytuacja powtórzyła się.
Długi dystans do drogi, który w nocy zapewniał
bezpieczeństwo, mógł teraz zrujnować mi dzień.
Nie było innego wyjścia jak rozładować pojazd i
w kawałkach przenieść bliżej twardej nawierzch-
ni. Po jakichś dwóch godzinach walki z błotem
przylepionym do opon i butów, mogłem w końcu
swobodnie toczyć się po asfalcie.

Droga była wąska, dziurawa i bardzo ruchli-
wa. Ciężarówki z kopalń, wymieszane z innymi
pojazdami, pędziły w tę i z powrotem. Co zaska-
kujące, to kierowcy samochodów osobowych
okazywali zniecierpliwienie, próbując mnie ze-
pchnąć z jezdni dźwiękiem swoich klaksonów.
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Kilka razy musiałem pokazać międzynarodowy
znak pokoju w postaci wyprostowanego środko-
wego palca. Po dość zrelaksowanym Zimbabwe i
Botswanie wróciły najgorsze zwyczaje afrykań-
skiego ruchu i czasem miałem wrażenie, że jest
równie źle jak w Kenii i Tanzanii.

Do Rustenburga dotarłem wraz z wielką
chmurą burzową. Mimo że znalazłem schronie-
nie, dalsza jazda po zalanych ulicach prędko
mnie przemoczyła. Podążając za znakami z literą
„i” niebawem stanąłem w zadbanym kompleksie
Centrum Informacji Turystycznej. Wielkie ka-
mienie opatrzone były napisami w wielu języ-
kach, głoszącymi iż centrum otworzył na
piłkarskie mistrzostwa świata w 2010 nie kto in-
ny jak sam minister. Z nadzieją zasięgnięcia po-
rady co do kempingów w okolicy, nacisnąłem
klamkę. Drzwi ani drgnęły.

— Zamknięte — wydukał w końcu stróż, pa-
trzący na moje bezowocne próby wejścia do
środka.

— No dobrze, a jakie są godziny otwarcia? —
zapytałem.

— Centrum Informacji jest zamknięte w
weekendy.

Genialne! Turyści tutaj, zapewne, w weekendy
siedzą w pracy.

Nie pozostało więcej do roboty jak ewaku-
ować się z miasta przed zachodem i poszukać
miejsca gdzieś na zewnątrz. Ale tuż przed ostat-
nim skrzyżowaniem wpadła mi w oczy tabliczka
„kościół katolicki”, za której wskazaniem podą-
żyłem.

Proboszcz Cecil ciepło mnie powitał i szybko
zaoferował pokój, zanim podążył na mszę. Brat
Gilbert, niezwykle przyjazny Filipińczyk, zajął się
oprowadzeniem mnie po budynku. Niebawem
siedziałem przy stole z całym duchowieństwem
parafii, wymieniając się opowieściami o świecie.
Nim udałem się na spoczynek, zaprosili mnie na
jutrzejszą ceremonię chrztu w pobliskiej wiosce.

Z bagażem kilkudziesięciu paczek podarun-
kowych udaliśmy się do maleńkiego kościoła w

osadzie, której czarni mieszkańcy zasiedlali
drobne chatki z jeszcze mniejszymi ogrodami.
Dziesięcioro z ich dzieci zostało ochrzczonych, a
okoliczne rodziny rolników przygotowały na tę
okazję potężny posiłek, który wspólnie rozdali-
śmy mieszkańcom wioski.

Wróciliśmy na tyle wcześnie by ksiądz mógł
przygotować się do popołudniowej mszy. Po jej
zakończeniu zawołał mnie i przedstawił czworgu
Polaków z jego parafii. Natychmiast zostałem
porwany na wielką kolację i wypytany o moją
podróż.

Następnego ranka dwoje z nich, Franek i
Wiola, przyjechało ponownie by pomóc mi
ogarnąć kilka ważnych spraw, jak na przykład
karta SIM, której uzyskanie przez obcokrajowca
nie jest w tym kraju tak banalnie proste. Ojciec
Cecil podpisał list polecający, który miał mi po-
móc otworzyć drzwi do innych parafii w kraju.
Po wielu podziękowaniach i pożegnaniach w
końcu ruszyłem dalej.

Przekroczyłem małe pasmo górskie i znala-
złem się na rozległym płaskowyżu, gdzie kopal-
nie i miasta w końcu ustąpiły wielkoskalowym
farmom. Ruch był niewielki a wiatr pomagał, ale
późnym popołudniem potężna, ciemna chmura
pojawiła się na horyzoncie. A ja właśnie w jej
kierunku jechałem.

W tym bezkresie pól stała mała chatka, oto-
czona traktorami i inną maszynerią rolniczą.
Zagadałem samotnego stróża o możliwość roz-
bicia się nieopodal. Trafiło się, że był to jeden z
niewielu ludzi w tym kraju, którzy nie mówili po
angielsku. Po drobnym nieporozumieniu z ulgą
przyjął, że nie zapakuję mu się do chatki tylko
postawię namiot obok. Szybciutko ugotowałem
kolację i podzieliłem się z nim. Deszcz nigdy nie
nadszedł i noc minęła spokojnie, aż do momen-
tu, gdy grupa robotników przybyła o poranku i
uruchomiła całą stojącą dookoła maszynerię.

Wczesna pobudka pomogła mi dotrzeć do
Klerksdorp. Podjechałem do kościoła katolickie-
go, by dowiedzieć się, że jedyny ksiądz właśnie
udał się na pielgrzymkę. Ktoś ze zgromadzonych
pomógł mi jednakże odnaleźć szkołę prowadzo-
ną przez braci z tej samej parafii. Znowu przyjęto
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mnie bez wahania i tę bardzo deszczową noc
spędziłem w wygodnym pokoju.

Moim celem było Lesotho. By tam dotrzeć
przejechałem wzdłuż niezliczonych pól i pa-
stwisk, wśród których domy rolników były jedy-
nymi zabudowaniami, oddzielonymi od siebie
kilometrami otwartej przestrzeni. Przy zjazdach
na boczne drogi zazwyczaj stały drogowskazy z
dystansami do domów poszczególnych rodzin.
Niektórzy mieszkali 5km od asfaltu, kolejni
10km, a bywało, że najbardziej oddalony dom
znajdował się ponad 30km w głębi łagodnych
zieleniących się pagórków.

Te najbliższe drogi domy aż prosiły, by stać się
ofiarą głodnego rowerzysty. Skręciwszy po połu-
dniu w lewo, spotkałem Briana i Janę oraz ich
dwie słodkie córeczki. Dziwny gość był cieka-
wym dodatkiem do ich wieczoru, spędzonego
przy świecach po tym jak burza odcięła prąd. Po-
tem wziąłem porządną kąpiel i zasnąłem w wiel-
kim, wygodnym łóżku.

Po takim odkryciu każdego wieczoru próbo-
wałem znaleźć farmę i spytać o możliwość nocle-
gu. W ten sposób spotkałem Nicolę i Gerharda,
młode małżeństwo ze Steynsrus, które ugościło
mnie przy przepysznym braai i pokrótce przed-
stawiło podstawy pszczelarstwa.

Niebawem przekonałem się, że nawet nie mu-
szę prosić. Gdy czekałem na koniec wielkiej bu-
rzy, stojąc przy supermarkecie w Senekal,
podszedł do mnie starszy mężczyzna i zaofero-
wał podwózkę do swojego domu. Na pace jego
pikapa cofnąłem się kilka kilometrów, by zostać
tam wysadzonym i przywitanym kolacją przy-
rządzoną przez jego żonę. Byłem w szoku, bo nie
spodziewałem się w tym kraju takiej gościnności,
szczególnie w obliczu szczelnych płotów wokół
każdego skrawka ziemi. Pomimo nich, ludzie za-
praszali mnie do domów, karmili, a czasem na-
wet – pomimo protestów – dawali pieniądze.

Deszcze w końcu poszły sobie precz, ustępu-
jąc pięknej pogodzie i wspaniałym widokom,
podczas gdy ja zbliżałem się do granicy z Leso-
tho. Za radą napotkanych wcześniej ludzi doje-
chałem do Ficksburga na ostatni dzień Festiwalu
Wiśni. Okazał się nie być zbyt interesujący, ale w

hostelu dla backpackerów spotkałem wielu mi-
łych, młodych ludzi, również rozczarowanych
wydarzeniem, ale chętnych do zabawy. Nadeszła
pora by znowu napić się piwa.

Kolejne spotkanie z Oceanem Indyjskim

Gru 3, 2012 (day 565)

Wypełniłem formularz i podałem go, wraz z
paszportem, do okienka odprawy granicznej.
Nadzieje miałem niewielkie i szybko rozwiały się
one, gdy ujrzałem długą listę krajów przyklejoną
do ściany. Każdej nazwie towarzyszyło krótkie
„tak” lub „nie”. Pomimo wieści, że kilkukrotnie
udało się Polakom wjechać do Lesotho bez wizy,
tym razem to nie zadziałało.

W tej sytuacji zawróciłem do RPA i następne
trzy dni spędziłem jadąc wzdłuż granicy. Skoń-
czyła się też dobra passa w temacie noclegów.
Farmy wyglądały na zamknięte, a nawet opusz-
czone, i przez kolejne cztery noce biwakowałem
na dziko. To moja ulubiona forma spędzania no-
cy w podróży, ale nie w kraju, w którym muszę
wkradać się na czyjś teren by spokojnie spać. Na
szczęście udawało mi się odnaleźć bramy pozba-
wione kłódek i tylko raz musiałem skakać przez
płot. W zasadzie, z obładowanym rowerem sło-
wo „przepełznąć” byłoby właściwsze.

Podążałem skrajem regionu zwanego Karru.
Burzowa pogoda ustąpiła czystemu niebu i słoń-
ce paliło z niewiarygodną mocą. Nie spodziewa-
łem się takich upałów w sporym już oddaleniu
od równika. Mimo że zdarzało mi się nieraz je-
chać bez koszulki w Zambii i Zimbabwe bez
uszczerbku na zdrowiu, tutaj dwugodzinne wy-
stawienie na słońce wystarczyło, bym boleśnie
spalił sobie plecy. Nawet ręce, przyzwyczajone
przecież do ciągłego opalania, piekły mnie pod
wieczór. Jak zazwyczaj, lepiej było budzić się o
wschodzie słońca i jechać jak najdalej o poranku.
Nie tylko było chłodniej, ale i łatwiej ze względu
na termiczny wiatr, który wraz z upływem czasu
przybierał na sile, by pod wieczór dąć w twarz z
wielką mocą.

Suchość terenu odzwierciedlała się w potęż-
nych rozmiarach gospodarstw, zdominowanych
przez wielkie stada krów, owiec i kóz, podczas
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gdy uprawy stanowiły nikły procent całości.

Niewielkie miasteczko Steynsburg sprawiało
wrażenie jakby niedawno dotknął je kryzys. Lu-
dzie na ulicy – zazwyczaj czarni – siedzieli bez-
czynnie, a ludzie w sklepach – zazwyczaj biali –
przestrzegali mnie przed przestępczością i ryzy-
kiem rabunku na drodze. Wiele takich historii
słyszałem w RPA i nie przywiązywałem już do
nich zbytniej wagi. Mimo że przestępstwa stano-
wią tu kłopot, są nimi też przesada i rasizm. Ofi-
cjalnie apartheid zniesiono dwie dekady temu,
ale ciągle zdaje się być żywy pod postacią różnic
majątkowych i uprzedzeń. Biali ludzie nieraz
przestrzegali mnie przed „tymi murzynami”, któ-
rzy ponoć kradną, rabują i zabijają. Może fak-
tycznie przestępczość jest wyższa wśród
czarnych, ale są ku temu powody.

Większość miast w kraju składa się z pokaź-
nych willi z ogrodami. I większość ludności jest
tam biała, mimo że to czarni stanowią większość
populacji RPA. Zazwyczaj każdemu z tych miast
towarzyszy „township”, składające się ze sklono-
wanych małych domków i przypominające pol-
skie ogródki działkowe. Oczywiście w tych
ubogich i gęsto zaludnionych osiedlach nie spo-
sób dostrzec białą twarz.

Choć edukacja byłaby zapewne najlepszą me-
todą pomocy ubogim ludziom, nikt nie potrafił
wskazać mi sukcesów rządu w tej dziedzinie.
Niedawno wybuchł skandal, gdy dziennikarze
odkryli magazyn z tysiącami podręczników,
podczas gdy pieniądze zostały oficjalnie wydane
na ich dystrybucję po szkołach. O tym słyszałem
wielokrotnie, podobnie jak o zasiłku. Biedacy
otrzymują zapomogę w wysokości 200ZAR mie-
sięcznie za każde posiadane dziecko. To oczywi-
ście sprawia, że najbiedniejsza warstwa mnoży
się bez opamiętania, podczas gdy zasiłek wspo-
maga pobliskie sklepy monopolowe. Kwota może
być wyższa, jeśli dziecko rodzi się z upośledze-
niem. Jednym z nich jest alkoholowy zespół pło-
dowy. Reszty możecie się domyślić.

Bez wątpienia RPA przechodzi przez trudne
czasy. Strajki górników i pracowników rolnych w
całym kraju są tego najlepszym dowodem. W
tym samym czasie farmerzy chętnie inwestują za
granicą, by mieć zabezpieczone miejsce lądowa-

nia w razie gdyby rząd rozpoczął „reformę grun-
tową” w stylu zimbabweńskim.

Za Steynsburgiem szczęście zaczęło mi znowu
sprzyjać. Przy trzeciej odwiedzonej farmie spo-
tkałem kobietę wracającą do domu samocho-
dem. Zaprosiła mnie do środka, nalała szklankę
soku pomarańczowego i zaoferowała prysznic.
Nim skończyłem swe ablucje, przybył jej mąż.
Alta i Willem oczywiście zgodzili się bym został
pod ich dachem, po czym podali wielką, prze-
pyszną kolację.

Rano czułem, że dzień będzie należał do tych
cięższych. I tak się stało. Droga z Hofmeyr wiła
się wśród pagórów coraz wyżej i wyżej, a oko-
liczne krzewy nie dawały skrawka cienia. W tym
kraju przy drogach, co parę kilometrów napo-
tkać można miejsca do odpoczynku (choć często
w pełnym słońcu), ale tutaj nie było ani jednego.
Gdy w końcu pokonałem przełęcz i droga ruszy-
ła ostro z górki, przy pierwszym napotkanym
drzewie padłem na trawę i momentalnie zasną-
łem.

Cradock leżało w dolinie rzeki i w jego okoli-
cy zmienił się też klimat. W powietrzu powiało
wilgocią i generalnie powiało mocno. Zaraz za
miasteczkiem skręciłem na farmę i momentalnie
zostałem posadzony przy rodzinnej kolacji. Oni
też byli nowi w okolicy, świeżo po przeprowadz-
ce z okolic Bloemfontein, gdzie ich gospodarstwo
poddało się po kilku latach suszy. Babcia rodziny
nalewała mi szklankę za szklanką wyśmienitej
mrożonej herbaty, idealnego napoju po długiej
jeździe w upale.

Przede mną znajdował się ostatni łańcuch
górski na mej drodze, z kulminacyjnym punktem
na Olifantskop. Dojechanie tam zajęło mi dwa
dni. Ponownie znalazłem gościnną farmę w jed-
nej z ostatnich wiosek przed głównym podjaz-
dem. Gospodarze, zajmujący się produkcją
mleka, hojnie mnie ugościli.

Kolejny dzień rozpoczął się dość późno. Nie
spodziewając się tak wielu pagórków po drodze,
do przełęczy dotarłem pod wieczór. Po drugiej
stronie też nie było łatwo, a gdy zmagałem się z
kolejnym podjazdem, jakiś samochód zatrzymał
się na poboczu przede mną.
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— Cześć Michał — zagadał dość znajomo
wyglądający kierowca.

— Witam — odpowiedziałem, zastanawiając
się skąd zna moje imię.

— Jestem bratem Paula, tego u którego spę-
dziłeś ostatnią noc. Zapraszam cię do naszego
domu na dole, w Paterson.

Czy wspominałem już, że południowoafry-
kańska gościnność nie przestaje mnie zaskaki-
wać? Tego wieczoru wziąłem kąpiel. Prawdziwą
kąpiel w prawdziwej wannie pełnej gorącej wody.
Po ostatnich pagórach i dwóch dniach chłodnej,
wietrznej pogody było to doświadczenie niemal
religijne. Po nim nastąpiła wyborna kolacja i głę-
boki sen, który naładował mnie energią. Bardzo
potrzebną energią.

Zjazd na wybrzeże był łatwy i niedługo stałem
nad wytęsknionym Oceanem Indyjskim. Porażka
w zmaganiach o wizę do Mozambiku sprawiła, że
zetknąłem się z nim tylko na Zanzibarze i okoli-
cach, podczas gdy oryginalny plan zakładał kilka
tysięcy kilometrów przejechanych wzdłuż plaż.
Miło było ujrzeć ocean ponownie.

Jak się okazało, wiatr też cieszył się tym
dniem i dął prosto w twarz. Pełznąc z prędkością
około 12km/h posuwałem się ruchliwą nad-
brzeżną drogą, długo nie mając żadnej alternaty-
wy. Nawet policjant, który upomniał mnie za
jazdę po autostradzie, przyznał, że nie ma innej
drogi i puścił mnie wolno. Port Elizabeth poja-
wiło się na horyzoncie i z oporem przybliżało.
Już parę minut po zachodzie słońca wylądowa-
łem w kolejnym przytulnym domu, którego go-
spodarzy poznałem za pośrednictwem Warm
Showers.

Między górami a oceanem

Gru 7, 2012 (day 569)

Jak miło być goszczonym przez innych rowe-
rzystów! Nie tylko jest o czym porozmawiać, ale i
gospodarzy nie dziwi twoja wonna, przybrudzo-
na i zmęczona aparycja. Na wybrzeżu miałem się
tym cieszyć więcej niż raz, jako że społeczność
WarmShowers jest tu licznie reprezentowana.

Kevin i Dianne naprawdę cieszą się życiem.
Już na emeryturze, ale nadal młodzi duchem,
mają na koncie kilka podróży rowerowych po
Europie. A gdy przybyłem do ich domu, na stole
leżał otwarty atlas, wyraźnie wskazując, że kolej-
na wyprawa odbędzie się w bardziej egzotycz-
nym miejscu.

Naprawdę zatroszczyli się o mnie i pomogli
podładować baterie w trakcie długo oczekiwa-
nego dnia odpoczynku. Zdałem sobie wtedy
sprawę, że w trakcie ostatniego miesiąca tylko
przez jeden dzień nigdzie nie jechałem. Padnię-
cie plackiem na trawniku obok basenu uznałem
za dobry pomysł i niebawem spałem tam w naj-
lepsze, znowu przypalając się słońcem.

Koszmarny wiatr w twarz ustał i kolejnego
dnia cieszyłem się słoneczną pogodą, podczas
gdy widoki z każdym kilometrem stawały się co-
raz piękniejsze. Po lewej miałem ocean, a po
prawej góry, które rosły i przybliżały się. Jadąc po
usytuowanym na 200m płaskowyżu, po starej i
wąskiej drodze, zmuszony byłem zjeżdżać w
każdy wąwóz rzek, które trafiały się na trasie.
Było to na pewno ciekawsze niż podążanie auto-
stradą, której imponujące mosty rozciągały się
wysoko nad najładniejszymi zakątkami.

Wieczorem dotarłem do Jeffreys Bay. Z po-
czątku wyglądało na drogie, a cena kempingu
obok plaży o mały włos nie skłoniła mnie do za-
wrócenia, ale ostatecznie odnalazłem hostel z
dormitorium za rozsądną kwotę. Towarzystwo
grupki Kenijczyków odświeżyło miłe wspo-
mnienia z tamtego kraju.

Słońce nie świeciło za długo i gdy opuszcza-
łem nadmorski kurort niebo na powrót zasnute
było chmurami. Po raz pierwszy od dawna drogi
nie otaczał szczelny płot, więc zamiast jechać do
wieczora skorzystałem z okazji i rozbiłem obóz w
prawdziwym, zielonym lesie.

Kolejny dzień przyniósł deszcze i, nie posia-
dając kurtki, nie bawiłem się zbyt dobrze. Znik-
nęła też drugorzędna droga i musiałem przenieść
się na autostradę, jedyny szlak przecinający nie-
wiarygodnie głęboki kanion rzeki Stormsrivier.
Jej ujście jest uznawane za jedno z najpiękniej-
szych miejsc na Garden Route. Dla mnie jednak
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perspektywa jazdy w dół i w górę ta samą drogą
oraz płacenia przesadnej sumy za wejście do par-
ku narodowego przy takiej pogodzie nie wyglą-
dała zachęcająco. Pojechałem więc dalej i
niebawem napotkałem napis informujący, że po-
jawiająca się na powrót boczna droga została za-
mknięta.

Podjąłem więc ryzyko, jako że zazwyczaj „za-
mknięte” drogi są całkowicie przejezdne rowe-
rem, a do tego nieuczęszczane przez pojazdy
silnikowe. I znowu się udało. Przepchnąwszy po-
jazd przez kupę ziemi niebawem cieszyłem się
wspaniałym zjazdem ku rzece Bloukrans. Most
był w doskonałym stanie, a droga sprawiała wra-
żenie jedynie nieutrzymywanej, gdyż gdzienie-
gdzie leżały kamienie i błoto spłukane ze stoku
ostatnimi deszczami. Dolina była zielona, mgli-
sta, cicha i piękna. Przewidując jednak chłodny i
mokry poranek, wspiąłem się z powrotem na
wyżynę i ukryłem namiot w krzakach na pobo-
czu nieużywanej drogi.

Kolejny ranek rozpocząłem przyjemnym zjaz-
dem do Nature's Valley. Gdy słońce w końcu
przepaliło brudną zasłonę chmur, plaża zdawała
się zapraszać. Zostawiłem rower w sklepie i w
końcu zażyłem długo oczekiwanej kąpieli. Potem
przejechałem za piękne Plettenberg Bay, by
zmoknąć w kolejnym popołudniowym deszczu.
Przepiękny las rosnący wokoło był za gęsty i za
mokry by się w nim rozbijać, ale w miejscu gdzie
droga przecinała nieduży pagórek skarpa okazała
się dość wysoka by ukryć mnie przed wzrokiem
kierowców. Śpiąc nie więcej jak 20m od jezdni
byłem niewidoczny i cieszyłem się spokojną no-
cą.

Znużony standardowymi śniadaniami z otrę-
bów i dżemu okraszonymi czasem rodzynkami
lub owocem, wystartowałem rano i dotarłem do
Knysny grubo przed porą obiadową. Zamawiając
pełny posiłek o tej porze nie zaskoczyłem niko-
go. Obecni konsumenci zajęci byli pałaszowa-
niem potężnych porcji frytek. Dość zdrowa dieta
jak na pracowników biurowych! Zamówiłem to
samo z rybą, przewidując, że na kolejnym desz-
czowym podjeździe wszystko spalę i znowu będę
głodny. Szybko przekonałem się, że moja ocena
była trafna.

Gdy mijałem przybrzeżne jeziora, pogoda
zmieniała się z minuty na minutę. Wiał lekki
wiatr, a słońce, wyglądając od czasu do czasu zza
chmur dodawało energii grupce paralotniarzy
próbującej utrzymać się nad pobliskim stokiem.
To coś, za czym bardzo się stęskniłem, bo z po-
wodu podróży ominął mnie już trzeci sezon la-
tania. Stałem tam długo i patrzyłem jak ludzie
bawią się w powietrzu.

Prowadzony SMSami i dziwnymi koordyna-
tami w GPSie, które idealnie wskazywały miejsce
znane jako „środek niczego”, próbowałem do-
trzeć do Oakhurst. Miałem tam spotkać kolej-
nych gospodarzy z WarmShowers. Dotarłem na
miejsce dziwną, spiralną drogą, pokonując ko-
lejne 20km i kilkaset metrów podjazdu. Ale było
warto.

Jake i Claire powitali mnie na swojej pięknej
farmie. Samemu będąc parą rowerzystów MTB,
chętnie ugościli dwukołowego podróżnika, mi-
mo że dotarłem w najbardziej szalonym mo-
mencie. Choć właśnie wprowadzali się inni
członkowie rodziny, a w biznesie piętrzyły się
ostateczne terminy na kilka spraw, ciągle mieli
czas na zabawy z trójką uroczych córek i nie-
ustannie pytali mnie, czy czegoś nie potrzebuję.
Trudno było ich opuścić dwa dni później i ruszyć
w pochmurną, wietrzną pogodę.

Zrobiłem to!

Gru 10, 2012 (day 572)

Jadąc dalej na zachód ku mojemu celowi,
musiałem na pewien czas opuścić wybrzeże i
pożegnać się z pięknymi, stromymi klifami.
Ostatnią noc w tej okolicy spędziłem pomiędzy
krzakami, tuż przy drodze stromo opadającej ku
brzegom w pobliżu Mossel Bay. Miejsce było
wspaniałe, gdyż zapewniało niewidoczność, ale
wystarczyło wyprostować się by ujrzeć fale ude-
rzające o wybrzeże. Za darmo.

Potem pojechałem ruchliwą i nudną drogą
N2. Poza kilkoma ładnymi mostami i rzekami
poniżej, nie było nic do oglądania. Kolejny raz
napotkałem na niekompletny płot i wykorzysta-
łem to, by spokojnie zanocować nieopodal Al-
bertinii. Wygląda na to, że w prowincji Western
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Cape obsesja na punkcie szczelnego grodzenia
prywatnej ziemi nie jest tak powszechna.

Potem pojawiły się pagóry. Łatwa przejażdżka
znów przerodziła się w ciężką pracę. Po dniu
wspinaczek i zjazdów napotkałem dom na wzgó-
rzu i postanowiłem spytać o miejsce pod namiot.
Wynik był taki jak zwykle, nawet pomimo, że
gospodarze wychodzili wieczorem. Szczęśliwie
dysponowali osobnym budynkiem z pokojem
gościnnym, w którym skorzystałem z miękkiego
łóżka i ciepłego prysznica. Oczywiście nastąpiło
po tym zaproszenie na wielkie śniadanie o po-
ranku. Gościnność w tym kraju jest nie tylko
niewiarygodna, ale i niezawodna.

W końcu skręciłem w lewo, na drugorzędną
drogę, która wiodła wprost do mojego celu. Była
jeszcze bardziej pagórkowata i niemal opuszczo-
na. Również farmy świeciły pustkami i na jednej
z nich rozbiłem obóz, nie spotkawszy nikogo ani
wieczorem ani rano.

A kolejny dzień był tym długo oczekiwanym.
Najpierw ujrzałem morze, a po objechaniu pół-
wyspu w Struisbaai szeroki, niekontrolowany
uśmiech zagościł na mej twarzy. Przede mną sta-
ła latarnia morska Cape Agulhas, jasno rozpo-
znawalny znak ostatecznego celu całej wyprawy.
Kilka minut później byłem już tam i gdy tylko
postawiłem stopy na ziemi, oblano mnie szam-
panem.

Zrobiłem to! Po 570 dniach i 30195 kilome-
trach dotarłem do najbardziej południowego
przylądka Afryki!

Entuzjastyczne powitanie szampanem wyko-
nał Etienne, który przez 11 lat podróżował rowe-
rem, zanim poślubił Isabelle i osiadł w pobliskim
Struisbaai. Była tam też para, którą spotkałem
parę dni wcześniej na szosie, i która chciała zo-
baczyć mnie na finiszu. Dobrze się bawiliśmy, a
nasze głośne świętowanie zwróciło też uwagę in-
nych turystów na przylądku, którzy z chęcią
składali gratulacje.

Zaraz potem zostałem porwany przez Etienne
i Isabelle na kolację i do ich domu, którego mia-
łem prędko nie opuścić.

Pożegnanie z Afryką

Sty 1, 2013 (day 594)

Przez trzy dni odpoczywałem w domu moich
wspaniałych gospodarzy. Nim skończyłem głów-
ną część podróży, nie zdawałem sobie sprawy ze
swojego zmęczenia. Przez ostatnie tygodnie, a
nawet miesiące, ekscytowała mnie myśl o finiszu
i realizacji celów. Gdy to stało się historią, po-
czułem ciężar wyczerpania.

Przez pierwsze dwa dni głównie jadłem i spa-
łem. Gdyby nie Etienne, który wyciągnął mnie
na ryby, pewnie nie przekroczyłbym progu. Na
trzeci dzień zebrałem dość energii by przenieść
się na pobliską plażę i paść tam na parę godzin.

Czas jednak mnie naglił. Były jeszcze sprawy
do załatwienia. Przez ostatnie dwa miesiące w
tajemnicy utrzymywałem fakt posiadania biletu
powrotnego. Nie wiedzieli o nim moi przyjaciele
ani rodzina, a ja chciałem zrobić niespodziankę.

Powoli popedałowałem w stronę Kapsztadu.
Wiatr pchał mnie, a słońce czasami wyglądało
zza chmur, dając szansę by ostatni raz cieszyć się
plażą. Już niebawem będę w środku europejskiej
zimy, więc próbowałem złapać tyle ciepła ile to
możliwe.

Miasto, które zawsze było początkiem lub
końcem tysięcy rowerowych wypraw przez kon-
tynent, wabiło mnie perspektywą długo wycze-
kiwanych spotkań. Dowiedziałem się, że Tom i
Matt dotarli do celu raptem kilka dni wcześniej.

Nigdy nie dojechałem rowerem do Kapszta-
du. Zadzwoniłem do Matta, by dowiedzieć się, że
mieszka on na pięknej farmie nieopodal Stellen-
bosch. Niebawem dopedałowałem tam i spotka-
łem go po raz pierwszy od Kairu. Tom, którego
po drodze widziałem raz w Addis, był tam rów-
nież ze swoją rodziną.

Kolejnych kilka dni spędziłem na relaksie
przy basenie, korzystając z grilla bardzo często
używanego w letnim sezonie. Nie mógłbym so-
bie wyobrazić hojniejszych i lepiej rozumiejących
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mnie gospodarzy niż ta rodzina rowerzystów,
której syn właśnie zakończył 18-miesięczną po-
dróż.

Odwiedzając miasto spotkałem kolejnych
chłopaków, z którymi nie widziałem się od
wspólnego piwa w Kairze: Mam na myśli Ria i
Imraana z ekipy Siyashova, którzy przejechali
afrykę w przeciwnym kierunku.

W końcu nadszedł nieunikniony moment. Od
dawna już tęskniłem za Afryką, mimo że nadal
tam byłem, jeszcze przed przybyciem na lotni-
sko. Moje uczucia stanowiła mieszanka skrajno-
ści, od smutku, że kończy się wspaniała
przygoda, która zajęła ostatnie 19 miesięcy mo-
jego życia, po ekscytację na myśl o ponownym
spotkaniu z rodziną i przyjaciółmi. Wchodząc na
pokład miałem przenieść się do europejskiej rze-
czywistości w ciągu jednego dnia — to wydawało
mi się zbyt nienaturalne.

Startując w środku nocy i siedząc dokładnie
pośrodku kadłuba, nie mogłem nacieszyć się
ostatnimi widokami Afryki. O poranku mignął
mi tylko wschód słońca nad Saharą, po czym
całkiem niedługo lecieliśmy ponad zimną Euro-
pą.

Spotkanie ze Starym Kontynentem nie było
typowe. Mając kilka godzin do dyspozycji we
Frankfurcie najpierw udałem się na wielki obiad
do pakistańskiej restauracji, potem nabyłem in-
dyjskie przyprawy i wyszperałem w księgarni
pozycję pióra afgańskiego autora. Tuż przed wej-
ściem na pokład kolejnego samolotu miałem
przyjemność odświeżyć mój niemal zapomniany
perski z pół-afgańskim pracownikiem linii lotni-
czej.

Plan zaskoczenia rodziny nieomal zawalił się
gdy na lotnisku, pompując koło, urwałem wentyl
od dętki. Z pomocą mojej wspaniałej przyjaciół-
ki zdołałem dokonać prowizorycznej naprawy i
przenocować nieopodal. Kupiwszy rano nową
dętkę, pojechałem do domu, po cichu wszedłem
do środka i pojawiłem się w kuchni ku komplet-
nemu zaskoczeniu mojej Mamy, która niczego
się nie spodziewała. Potem podobną niespo-
dziankę sprawiłem Tacie i przyjaciołom, z który-
mi spotkałem się niebawem.

W wigilię zadzwoniliśmy złożyć życzenia
mojej siostrze, która właśnie dopływała na Kara-
iby żaglowcem. Nasza szalona rodzina nie spotka
się w komplecie za szybko, ale w czasie, gdy ten
blog dobiega końca, Wy możecie zająć się lekturą
przygód Siostry.
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Mimo, że Półwysep Bałkański jest regionem
niezwykle popularnym wśród sakwiarzy, to

jakoś ten kraj rzadko bywa celem samym w sobie.
Jeżeli już odwiedzany, to przejazdem, w drodze do
starożytnych zabytków Grecji, orientalności
Stambułu, czy cudów natury szczególnie ostatnio
modnej Czarnogóry. Do naszego celu nie
zmierzamy zachęceni frazesem „co najmniej tak
atrakcyjna, jak…”, bo też nie tego od niego
oczekujemy. Jedziemy odkryć rzeczy znacznie
mniej oczywiste, ukryte gdzieś pośród pól,
kanionów i gór Serbii - prawdziwego serca
Bałkanów.

1

Dostanie się do Serbii nie jest rzeczą prostą.
Jeszcze trudniej jest dotrzeć tam z rowerem. A
już zrobić to tego samego dnia i niewielkim
kosztem, wydaje się niemożliwością. Ja i mój
towarzysz podróży Rafał jednak spróbowaliśmy
i… prawie się udało.

Dopięty na ostatni guzik plan podróży
przewiduje start o piątej rano 29 czerwca z
mojego domu w Bujakowie, koło Bielska-Białej.
Rowerowy przejazd przez Żywiec, Węgierską
Górkę i Zwardoń do słowackiej Czadcy
przebiega szybko, choć nie odbywa się bez
drobnych turbulencji. Najpierw zostajemy
zmuszeni ominąć ekspresową S69, z powodu
stojącej przy wjeździe policji. Zakaz ruchu
rowerowego na tego typu trasie jest o tyle
absurdalny, że jest to droga jednojezdniowa ze
znikomym ruchem i szerokimi poboczami.
Efektem zmiany trasy jest pchanie obładowanych
rowerów po betonowych płytach na podjeździe
w miejscowości Szare. Gdy już na S69 wracamy,
ujeżdżamy nią ledwie kilkaset metrów. Tym
razem hamulcowym okazuje się strażnik tunelu
w Lalikach, który machając rękoma wybiega ze
swojej budki, zagradza nam drogę i patrzy na nas
jak na śmiałków mających zaraz dokonać wejścia
na Mount Everest bez tlenu i w samych slipkach.

-Nie możecie tędy przejechać!

-Dlaczego?

-Bo nie można tutaj wjechać rowerami.

-Ale przecież nigdzie nie ma takiego zakazu.

-Jest.

-Gdzie?

-Przy wjeździe na drogę.

-Nic tam takiego nie było.

-Był znak, że to droga ekspresowa. A po
drodze ekspresowej nie można jeździć na
rowerze, więc tunelem też nie wolno przejeżdżać.

-To pójdziemy sobie ostrożnie z rowerami
tym szerokim chodnikiem po prawej stronie
tunelu.

-Nie można. Chłopaki, ja tu tam monitoring z
GDDKiA z Katowic i Warszawy. Oni na okrągło
obserwują co się tutaj dzieje. Jak kiedyś do
tunelu wjechali rowerzyści, to trzeba było go
momentalnie zamknąć, wyjazd zablokowała
policja, a panowie na rowerach musieli zapłacić
kilka tysięcy mandatu.

-….

-No więc musicie się wrócić.

Tunel w Lalikach jest najdłuższym tego typu
pozamiejskim obiektem w naszym kraju. Ma
niebotyczną długość 678 metrów. Oczywiście
mężczyzna ma rację i wjeżdżając tutaj
zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jest to pewno
zbyt legalne. Nie mniej jednak środki
bezpieczeństwa i represji dla chcących nagiąć
prawo budzą do dziś mój śmiech. Zwłaszcza w
kontekście dziesiątków pokonanych potem
podobnych tunelów w Serbii i Bośni, które
okazały się dłuższe, niebezpieczniejsze, za to
strzeżone co najwyżej przez hulający przez nie
wiatr. Na szczęście „cywilizowana” Europa miała
już za kilkanaście godzin znaleźć się za naszymi
plecami.

Objazd feralnej przeszkody nie jest Bogu
dzięki ani długi, ani trudny, więc w Czadcy
jesteśmy nawet przed czasem. Tutaj wsiadamy do
pociągu do Żyliny, by po godzinie mknąć już
pospiesznym w stronę Bratysławy. W stolicy
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Słowacji nasz plan zaczyna się niestety
komplikować. Najpierw bardzo długo próbujemy
odnaleźć naddunajską ścieżkę rowerową, mającą
doprowadzić nas do granicy węgierskiej, a gdy
już ją odnajdujemy, silny południowy wiatr oraz
zaskakująco wysoka temperatura zdecydowanie
nas spowalniają. Upał ma przy okazji
odzwierciedlenie w coraz większym negliżu
użytkowników traktu. O ile jednak urodziwe
Słowaczki pędzące na rolkach wyłącznie w
strojach kąpielowych, a nawet gardzące zupełnie
tekstyliami plażowiczki uprzyjemniają trochę
naszą męczarnie, o tyle pojawienie się rowerzysty
odzianego wyłącznie stringi tylko zwiększa naszą
niechęć wobec słońca.

Najgorsza wiadomością jest jednak to, że na
nasz pociąg z Mosonmagyaróvár do Győr
spóźniamy się kilkanaście minut. To powoduje
co prawda przesunięcie podróży zaledwie o
godzinę, ale w praktyce oznacza, że ostatni
pociąg z Budapesztu do Szeged przy serbskiej
granicy odjeżdża bez nas. Pozostaje jedynie
spędzić noc na trawniku przy budapesztańskim
dworcu w trakcie odbywającej się dwadzieścia
metrów obok imprezy techno. Pobudka
urządzona o 4 nad ranem przez spryskiwacz do
trawników ukryty pod brzózką, z której osłony
korzystamy, daje sygnał do zajęcia wreszcie
miejsca w pociągu.

Gdy więc po ponad dobie od opuszczenia
domu, zaliczeniu pięciu pociągów oraz
nieplanowanego noclegu w stolicy Węgier
stajemy wreszcie na peronie dworca kolejowego
w Szeged, lejący się z nieba żar jednoznacznie
daje znać, że to już blisko. Kilkanaście
kilometrów stąd leży kraj znany nam głównie z
filmów ulubionego reżysera, porywającej muzyki
i wojennych migawek serwisów informacyjnych.
O Serbii nie wiemy więc wiele, ale przecież nic
nie pcha do przodu tak, jak ciekawość
nieznanego. Tego zaś w najbliższych sezonach
nam nie zabraknie, ponieważ przekraczając
granicę, otwieramy tak naprawdę dopiero
pierwszy rozdział naszej rowerowej, bałkańskiej
sagi.

2

Dziwny to jednak początek, kiedy na
ostatnim przedgranicznym rondzie policjant
kieruje nas na autostradę. Prześlizgując się
między długimi sznurami czekających na
odprawę samochodów, mamy rzadką możliwość
prześledzenia dekad światowej motoryzacji, od
rozlatujących się jugosłowiańskich zastaw, przez
wieloosobowe busy po najnowsze modele
mercedesów. Co ciekawe, wśród pasażerów tych
ostatnich aut nie dominują panowie o typowo
germańskich imionach Jurgen czy Hans, ale
raczej osobnicy tłumaczący obecność w
niemieckiej reprezentacji piłkarskiej Turka Özila,
czy Tunezyjczyka Khediry. Motoryzacyjny
miszmasz przekłada się z resztą na
zróżnicowanie kulturowe i narodowościowe
Wojwodiny, do której wjeżdżamy po
przekroczeniu granicy. Ta autonomiczna
prowincja, zajmująca całą północ Serbii, stanowi
jeden z najbardziej zróżnicowanych etnicznie
regionów Europy, co szczególnie widać w
pierwszym odwiedzanym przez nas mieście.
Subotica lub też Szabadka, jak nazywają ją
dominujący tutaj Węgrzy, stanowi dom także dla
wielu Chorwatów, Jugosłowian (taką
narodowość deklaruje 7% mieszkańców),
Czarnogórców, Romów, no i oczywiście Serbów.
Szczególnie ciekawa jest trzecia pod względem
liczebności grupa etniczna, a mianowicie
Buniewcy, przybyli tutaj prawdopodobnie w XVI
wieku z Dalmacji. Subotica jest też unikalna pod
względem architektonicznym, a to z powodu
niespotykanej w Serbii dominacji secesyjnych
budynków, tworzących w centrum miasta
namiastkę klimatu barcelońskich budowli
Gaudiego.

Wojwodina wyglądająca trochę jak
przedłużenie Węgier, otacza nas rozciągającymi
się po horyzont żyznymi, złoto-zielonymi polami
słoneczników, kukurydzy i zbóż. Jest pięknie,
kolorowo i sielsko, ale też niestety kompletnie
płasko, wietrznie i piekielnie gorąco. Jak się
potem okaże, temperatura dochodząca do 40
stopni w cieniu potowarzyszy nam jeszcze przez
całe dwa tygodnie wyprawy i w ten sposób
będzie determinować plan każdego dnia.
Pobudka o 4 nad ranem, pedałowanie dopóki
upał pozwala, czyli zazwyczaj w okolice 13,
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następnie trzygodzinna sjesta i nadrabianie
dystansu niemal do zmroku. Na potwierdzenie
ekstremalnych warunków dodam, że w trakcie
podróży nawet autochtoni mówią, że takiej fali
upałów nie pamiętają. W sąsiedniej Chorwacji, w
tym czasie odnotowywane są podobno
najwyższe temperatury w historii wykonywania
pomiarów, a już długo po powrocie znajduję w
Internecie reportaż o katastrofalnej fali suszy w
Serbii. Z września! Żartów więc naprawdę nie
ma, choć z drugiej strony przeglądany
odpowiednik naszego „Faktu” (wygląda
identycznie!) krzyczy wielkim nagłówkiem "Dla
nas nie ma odpoczynku, nawet przy +40",
pokazując dzielnych i zapracowanych serbskich
budowlańców,niewielerobiącychsobiezupału.

Wieczorem postanawiamy sprawdzić
legendarną bałkańską gościnność i poszukać
sobie noclegu u miejscowych. Plan jest prosty.
Idziemy do najbliższej knajpy, gdzie
nawiązujemy serdeczny kontakt z klientami,
licząc na to, że pomogą nam coś znaleźć. Od
początku idzie bardzo dobrze. Szybko
wzbudzamy zainteresowanie, objawiające się
kolejnymi ustawianymi na naszym stoliku
napojami wyskokowymi. Staje się więc jasne, że
musimy gdzieś tutaj spać, bo jechać dalej już nie
da rady. W zabawianiu nas prym wiedzie niejaki
Vlada, lokalny wesołek, leń i lekkoduch, któremu
Polska kojarzy się z trzema nazwiskami:
Błaszczykowski, Lewandowski i Piszczek. Tematy
piłkarskie zbliżają na tyle, że wreszcie pada
kluczowe pytanie.

- Chłopaki, a gdzie wy śpicie?

- Vlada, no tu jest właśnie problem…

- Żaden problem! Możecie spać u mnie.

Jak tu nie kochać Bałkanów? Napoją,
zabawią i jeszcze przenocują. A przynajmniej tak
jeszcze myślimy, gdy Vlada po kolejnym piwie
ponawia temat.

- Gdzie wy właściwie śpicie?

- No Vlada mówiliśmy, że mamy z tym
problem.

- Chłopaki, żaden problem! Będziecie spać u
mnie.

Żarówka ostrzegawcza zapala się dopiero,
kiedy półprzytomny Vlada postanawia
zatroszczyć się o nas po raz trzeci

-Chłopaki, a czy wy macie gdzie spać?

- Tak Vlada, śpimy przecież u ciebie.

- Aaa, żaden problem – uspokaja Vlada, ale
jakoś pomimo potrójnego zapewnienia, coś nie
daje mi spokoju.

- Vlada, a gdzie ty właściwie mieszkasz?

W tym momencie nasz nowy gospodarz
wyprostowuje kolejno swoje palce, pokazując
nam odległość do domu

- Dwa..., no może cztery kilometry w tamtą
stronę – mówi, pokazując kierunek, z którego
przybyliśmy.

Nie trzeba znać twierdzenia Pitagorasa, żeby
stwierdzić, że idąc zygzakiem Vlada znacznie te
cztery kilometry przekroczy, ani tym bardziej
stosować wzoru na ruch niejednostajnie
opóźniony, aby zgadnąć, że dojście do noclegu
zejdzie nam do rana. Dziękujemy więc naszemu
niedoszłemu gospodarzowi i z szumiącymi
głowami udajemy się na miejsce zaledwie
trzygodzinnego snu, czyli do naszego małego,
pomarańczowego, podręcznego Mariotta.

3

Trzeciego dnia podróży na rozkładzie mamy
dwa największe miasta Serbii. W Nowym Sadzie
zjawiamy się wcześnie rano. Niedzielna senność
miasta zaburzona zostaje dopiero śpiewami i
dźwiękiem gitary rozlegającymi się na głównym
Placu Wolności. Nowy Sad jest w zasadzie
odpowiednikiem naszego Krakowa, typowo
studencko-inteliganckim miastem. Nie dziwi
więc mocno wstawiona grupa młodych ludzi,
która przywołuje nas, proponując swoje trunki
oraz przyłączenie się do rozpoczętej jeszcze w
piątek imprezy. I choć ich oczy i gardła wskazują,
że długo już nie pociągną, to udaje nam się



527



528



529

trochę pogawędzić, wysłuchać kilku szlagierów z
Deep Purple po serbsku na czele i otrzymać
zwięzłe wskazówki dotyczące dalszego
zwiedzania.

- W zasadzie to wszystko co ciekawe jest na
tym placu. Jak chcecie jeszcze coś zobaczyć, to
jedźcie na Petrovaradin.

Rzeczywiście, o ile sam Nowy Sad nie
szczędzi nam efektownej architektury, o tyle
"dunajski Gibraltar" jak zwie się czasem twierdzę
Petrovaradin, góruje nad resztą miasta dosłownie
i w przenośni. Militarnie obiekt stracił już swoje
znaczenie, ustępując funkcji kulturalnej. Dzięki
temu, co roku twierdza poddaje się pokojowo
nastawionej armii ludzi, bawiących się tutaj w
ramach festiwalu muzycznego EXIT, jednej z
największych tego typu imprez w Europie.

Do Belgradu wjeżdżamy szerokim bulwarem
imienia Nikoli Tesli, chyba najwybitniejszego w
historii Serba. Ten wielki inżynier i wynalazca
jest autorem blisko trzystu patentów, w tym m.in.
silnika elektrycznego, radia oraz co ciekawe
dynama rowerowego. Po przekroczeniu mostu
na Sawie, miasto początkowo witające nas
rozległymi zielonymi przestrzeniami i dość luźną
socrealistyczną zabudową diametralnie zmienia
swój charakter. Wjeżdżamy do starej części
stolicy, gdzie szerokim arteriom towarzyszy już
sieć węższych, gwarnych uliczek. Ich granice
wyznaczają wyrastające z każdej strony
wielopiętrowe kamienice i potężne gmachy
będące zapewne siedzibami bardzo ważnych
instytucji.

Aby odetchnąć trochę świeższym
powietrzem, podobnie jak w Nowym Sadzie
najlepiej udać się w stronę położonej na wzgórzu
naddunajskiej fortecy. Tym razem to
Kalemegdan. Twierdza jest obecnie miejscem
spotkań Belgradczyków, przechadzających się po
parkowych uliczkach, odwiedzających zoo, czy
korzystających z tutejszych boisk, bo wszystko to
mieści się w obrębie murów. Większość ludzi
przychodzi tutaj jednak, aby podziwiać oblany
blaskiem zachodzącego słońca pejzaż
przeciskających się przez to ogromne miasto
dwóch wielkich rzek. Miejsce jest ponadto o tyle
niezwykłe, że linia Sawy wpadającej u podnóża

twierdzy do Dunaju wyznacza, z geograficznego
punktu widzenia, północną granicę Bałkanów.
Po nacieszeniu oczu, opuszczamy Kalemegdan
reprezentatywnym bulwarem Króla Aleksandra,
który przed wiekami stanowił trakt wiodący do
Istambułu. Nasz wzrok kierujemy jednak w
stronę Kijowa, a to za pośrednictwem
najbliższego lokalu transmitującego finał EURO
2012. Końcowy gwizdek przynosi radość
Hiszpanom, a nam daje sygnał do rozpoczęcia
kilkukilometrowej nocnej wspinaczki za rogatki
stolicy. Już bowiem ona daje nam odczuć, że oto
skończyły się płaskie jak stół przestrzenie
Wojwodiny, a rozpoczął bałkański rollercoaster.

4

I choć nie są to póki co wielkie góry, to kilka
zaskakujących, naddunajskich podjazdów, daje
nam lekko w kość. Za którymś z nich Rafał woła,
żebyśmy się na moment zatrzymali. Stajemy pod
jednym ze znaków i podnosząc głowę, zauważam
że jest on solidnie podziurawiony kulami. O
takiej specyficznej formie wyrażania swojej
dezaprobaty wobec przepisów ruchu drogowego
czytałem co prawda przed wyjazdem, ale na
własne oczy widzę dopiero po raz pierwszy. No
cóż, pewno muzyka grała, rakija się lała, to i
postrzelać nie zaszkodziło. I jak tu odpowiedzieć
na sms od kumpla, który dokładnie w momencie
zatrzymania pod znakiem do mnie dociera, a
którego treść brzmi „jak tam w tej Serbii jest?”.
Mnie do głowy przychodzi tylko jedna
odpowiedź. „Wystrzałowo!”.

Pozbawiony w zasadzie innych atrakcji dzień,
w pełni rekompensuje wieczór, kiedy to
docieramy wreszcie do pierwszego naprawdę
oczekiwanego punktu naszej podróży. Miejsce to
widoczne jest już z odległości kilku kilometrów,
bo nie da się nie zauważyć szarej plamy skał
odznaczającej się wyraźnie na tle wysokich
zielonych wzgórz. Stajemy u progu potężnego
przełomu Dunaju, zwanego bardzo adekwatnie
Żelaznymi Wrotami. Ciężko słowami opisać
scenerię wyrastających nagle z rzeki
(przybierającej tutaj w zasadzie formę jeziora)
kilkusetmetrowych skał, więc czytelnika odsyłam
do ekranizacji „Władcy Pierścieni”. Miejsce
bowiem do złudzenia przypomina kanion
Anduiny, strzeżony monumentalnymi posągami
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władców Śródziemia. Tyle, że tutaj rolę
strażników pełnią prawdziwe wieże twierdzy
Golubac. Czy trzeba było kręcić aż w Nowej
Zelandii, Panie Jackson?

Biwak, który w tej niesamowitej scenerii
rozbijamy, zaliczyć można zdecydowanie do
kategorii pocztówkowych i spokojnie mógłby
posłużyć jako ilustracja katalogu sprzętu
outdoorowego. Oczywiście gdyby którykolwiek z
szanujących się producentów zaryzykował
umieszczanie w nim namiotu z serii
„wyprodukowano w Chinach dla Tesco” o
wartości 59 złotych.

5

O świcie ze snu wyrywa nas porywisty wiatr,
który gdyby nie ciężar naszych zaspanych zwłok,
zafundowałby namiotowi kąpiel gdzieś na
środku Dunaju. W ramach dobudzania łazimy
trochę po zamku, na koniec wypijając kilka
łyków wody ze źródła samego Zawiszy Czarnego,
który odbył tutaj swoją ostatnią bitwę. Niestety,
wbrew oczekiwaniom nie spływa na nas zbyt
wiele sił rycerza. Szkoda, bo mamy przed sobą
cały dzień zmagań z wiatrem, upałem i trudnym
terenem. Dystansu rzeczywiście nie przybywa
zbyt szybko, gdyż poza wspomnianymi
czynnikami, zatrzymują nas kolejne sesje
fotograficzne. A jest co uwieczniać. Dunaj
rozdzielający tutaj Serbię i Rumunię, na
przemian rozlewa się i zwęża, to na szerokie
nawet na kilka kilometrów jezioro, to w wąskie
150-metrowe gardło Wielkiego Kotła. Wiodąca
ku wschodowi droga, często z braku innej
możliwości, wciśnięta jest pomiędzy rzekę i
potężne skały lub wręcz biegnie licznymi
wydrążonymi tunelami. Wszystko to teren parku
narodowego Djerdap, w związku z czym
jedynym odgłosem przygrywającym ciszy, jest
nieustający koncert tysięcy świerszczy.

Niestety, z błogiego zachwytu wyrywa nas
zagadkowa seria przebitych dętek Rafała i to na
odcinku zaledwie kilku kilometrów. Lekarstwem
na bezsilność towarzysząca kolejnemu
nieskutecznemu łataniu, okazuje się dopiero
czas. Rozwiązanie zagadki tkwi bowiem w
zestawie naprawczym, zakupionym w wiodącej
sieci tanich sportowych dyskontów, a konkretnie

w kleju, który przy pewnej granicznej
temperaturze osiąganej przez tarcie opony o
rozgrzany asfalt, po prostu się rozpuszcza. Na
szczęście minimalnie mniejszy upał „naprawia”
wreszcie dętkę i pozwala nam jakoś dotoczyć się
do Kladova, gdzie kluczowym celem staje się
oczywiście sklep rowerowy. Tego jednak, w
jednym z większych miast wschodniej Serbii
zwyczajnie nie ma, więc po bardziej
zaawansowane części miejscowi jeżdżą ponoć do
oddalonego o dwieście kilometrów Belgradu. Na
szczęście drobniejsze komponenty oferują dwa
sklepy motoryzacyjne, gdzie Rafałowi, z wąskiej
jak przełom Dunaju oferty, udaje się na szczęście
coś wybrać. W ten sposób staje się szczęśliwym
posiadaczem dętek, których wentyle nie
mieszczą się w otworze obręczy bez uprzedniego
podpiłowania oraz opony „made in Serbia”, z
resztą jedynej dostępnej. Patrząc na jej daleki od
krągłości kształt, podejrzany połysk oraz
osobliwy bieżnik, chyba pierwszy raz w życiu
tęsknimy za wyrobami Chińskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej.

Swoją drogą do dziś nie wiem w jaki sposób
mój towarzysz podróży, który na wyprawę zabrał
nawet zestaw gumek recepturek do wiązania
otwartych torebeczek po dziesięciu rodzajach
orzeszków ziemnych, nie pomyślał żeby
wymienić zajechane opony i połatane dętki.
Rafał z resztą stwierdził, że nową dętkę i oponę
założy dopiero przy kolejnej awarii. Czyli jak się
zaraz okaże - następnego ranka.

6

Owego dnia, z nowymi siłami po
rekordowym siedmiogodzinnym śnie, w drogę
rusza się znacznie lepiej. Do tego wreszcie wiatr
zadął porządnie w plecy, więc i w Zajeczarze
jesteśmy błyskawicznie. Architektonicznie
miasto specjalnie się nie wyróżnia, na szczęście
zamieszkiwane jest przez przemiłych ludzi.
Szybko nawiązujemy kontakt z albańską
sprzedawczynią, trójką romskich dzieci,
dumnym, posiadaczem rozklekotanego, ale za to
szwajcarskiego bicykla oraz miejscowym
emerytem. Ten ostatni rozbawia nas do łez,
kiedy zapytany o stojący obok pokaźnej
wielkości pomnik, tradycyjnym serbsko-
migowym tłumaczy nam, że upamiętnia on



531

partyzantów walczących niegdyś z Bułgarami. A
że jak twierdzi „dobry Bułgar, to je myrtwy
Bułgar”, to i monument bohaterom postawiono
zacny. O jakiejkolwiek poprawności politycznej
nie ma już mowy, gdy informuję naszego
rozmówcę, iż powiedzenie to i w Polsce, w
pewnych kręgach jeszcze funkcjonuje, tyle że w
wersji z Niemcami lub Rosjanami. Zgodnie z
zasadą, że nic nie łączy jak wspólny wróg na
twarzy emeryta pojawia się najpierw wzruszenie,
po chwili szeroki uśmiech, a na końcu lądujemy
sobie w ramionach słysząc w uchu gromkie
„Polacy! Prijatiele!”.

Jest już naprawdę wielokulturowo, a do tego
po opuszczeniu miasta, z mijającego nas
eleganckiego samochodu dochodzi okrzyk w
dobrze znanym nam języku.

- Darek, patrz kurwa, polskie flagi! Zatrzymaj
się!

- Dzień dobry – rzucamy na powitanie, kiedy
dwóch panów wychodzi z samochodu.

- Cześć – odpowiada drugi mężczyzna – Jak
mi się Darek rozdarł za uchem, że widzi
Polaków, to pomyślałem, że już mu się od tego
upału popierdoliło w głowie.

Napotkani rodacy to dwóch panów Darków,
pracujących w oddziale polskiej firmy w
Zajeczarze. Opowiadają trochę o swoim awansie,
skutkującym znalezieniem się w Serbii, o
początkowych obawach i szybkiej aklimatyzacji,
ale także o wszechobecnej w okolicy biedzie,
niedalekim Kosowie i znamionach wojny. Na
pożegnanie zaś rzucają:

- Tutaj każdy trzyma jeszcze w domu kałacha,
ale nie przejmujcie się, bo ludzie są naprawdę
przemili.

Rzeczywiście, Zaječar jest na naszej trasie
niejako punktem granicznym. Kierując się na
południe, coraz mniej jest zielonych pagórków, a
coraz więcej skalistych szczytów i spalonych
słońcem połaci terenu. Na drogach dominują
rozklekotane pojazdy, pełniące rolę samochodów
rodzinnych, nie jednak w znaczeniu zachodnim -
dużych wygodnych kombi, ale niewielkich aut

prowadzonych przez przedstawiciela trzeciego
już od czasu zakupu pokolenia. Niestety, kłują
też w oczy zaniedbane lub wręcz zrujnowane
budynki, w których mimo to często dostrzec
można toczące się codzienne życie. Tutaj czas
zatrzymał się dawno temu, kobiety dosiadają
traktory, a mężczyźni gwarnie wypełniają
przedsklepowe ogródki piwne, tocząc
wielogodzinne dysputy o sprawach
najważniejszych, czyli życiu, śmierci i piłce
nożnej.

7

W tej coraz ściślej otaczającej biedzie i
brzydocie jest jednak coś magnetycznego. Tak
jak w małym miasteczku Svrljig, do którego
zjeżdżamy po chłodnej nocy spędzonej gdzieś
pod przełęczą Tresibaba. Czegóż nie ma pośród
tych odrapanych budynków i zardzewiałych
straganów. Jesteś spragniony? Żaden problem,
rakiję możesz sączyć prosto z aparatury na stacji
benzynowej. Chcesz mimo reszty dinarów rozbić
bank? Roznegliżowana pani przyklejona na
szybie pseudo-kasyna na pewno ci w tym
pomoże. A gdybyś jednak przegrał wszystko i
chciał zakończyć swój żywot, to po drugiej
stronie ulicy czeka już stary, czarny, chałupniczo
przedłużony kombi-karawan. Jest jak u
Kusturicy, zwłaszcza gdy w przytulnej i
kompletnie niepasującej do reszty miasteczka
kawiarni śliczna dziewczyna podaje nam kawę i
drożdżówki, a zaraz obok siedzi przy gazecie i
winiaku mężczyzna z wielkim jak nasza
konsternacja toporem. Jest 5:30 rano.

Poza tym niezmiennie natrafiamy na ludzką
gościnność. Co prawda po tylu dniach i ona
powoli powszednieje, jednak czasem jeszcze
niektóre sytuacje wprowadzają nas w zdziwienie.
Tak jak teraz, gdy w trakcie tradycyjnej sjesty w
sklepowej altance, do naszego stolika podchodzi
mężczyzna i stawia przed nami piwo, zaraz idąc
dalej w swoją stronę. Bez słowa wytłumaczenia.
W tym samym miejscu poznajemy też człowieka
służącego niegdyś w gwardii przybocznej
samego marszałka Tito. Facet dobrze zna
angielski, ma głowę wypełnioną ciekawymi
historiami, którymi obdarza nas równie hojnie,
jak kolejnymi butelkami piwa i nawet chwali się
wspólnym zdjęciem z Edwardem Gierkiem. Jego



532

kolega z kolei na hasło „Polska” odpowiada, że
owszem, był dawno temu, a listę odwiedzonych
przez niego miejscowości otwiera nie Kraków
czy Warszawa, ale moje miasto - Bielsko-Biała.
Miłe.

8

Dziś rozpoczynamy drugi tydzień podróży.
Pod względem ilości przebytych kilometrów
jesteśmy sporo w tyle z planem. Podejmujemy
więc decyzję o odpuszczeniu sobie planowanego
początkowo Kosowa przyspieszając w ten sposób
podróż do zachodniej części Serbii,
reklamowanej jako najpiękniejsza część tego
kraju. W zasadzie poza coraz ładniejszymi
widokami, nic specjalnego się nie dzieje, także
może w tym miejscu krótko o tym, jak wygląda
Serbia z perspektywy drogi.

Pierwszą zwracającą uwagę rzeczą jest
świetna jakość asfaltu. Podróżujemy co prawda
przede wszystkim głównymi drogami, ale jednak
niemal kompletny brak dziur oraz sporadyczne
łaty są dużym i pozytywnym zaskoczeniem,

uprzyjemniającym codzienne pokonywanie
kilometrów. Drugą pozytywną niespodzianką są
serbscy kierowcy, którzy nie dość, że zaprzeczają
stereotypowi bałkańskiego automobilisty
jeżdżącego jak wariat i mijającego rowerzystów
„na gazetę”, to jeszcze codziennie po wielokroć
pozdrawiają nas dyskretnym trąbieniem i
machaniem ręką. Wynika to pewnie częściowo z
tego, że w Serbii jesteśmy pod koniec oraz zaraz
po zakończeniu EURO 2012 i czasem nawet
trąbienie przybiera rytm popularnych
piłkarskich melodii. Kierowcy nie są za to
widocznie tak łaskawi dla korzystających z drogi
psów, gdyż leżące na jezdni zwłoki czworonogów
omijać trzeba zdecydowanie zbyt często. Pobocza
usiane są również gęsto obiektami
symbolizującymi ludzi, którzy na drogach stracili
życie. Piszę „obiekty”, gdyż zamiast znanych z
naszego kraju krzyży, w Serbii dominują raczej
sporej wielkości tablice, niewielkie kapliczki lub
wręcz pomniki, które wielkością i przepychem
biją często na głowię swoje cmentarne
odpowiedniki. Każde z nich opatrzone
obowiązkowo zdjęciem ofiary wypadku. Jak więc
z tą bezpieczną jazdą jest, ciężko jednoznacznie
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stwierdzić. Kończąc już wątek śmiertelny,
odnotuję jeszcze ogromną liczbę tzw. klepsydr,
czyli ogłoszeń o śmierci człowieka, wieszanych
czasem pośrodku niczego, na słupie, drzewie lub
przystanku. Po zapytaniu o ten fakt napotkanego
miejscowego, dowiadujemy się, że nie jest to
efektem jakiejś ogromnej śmiertelności, ale
tradycji i pamięci o zmarłych. Większość takich
niby-nekrologów, to informacje o kolejnych
rocznicach śmierci, mających przypomnieć
bliskim o planowanym nabożeństwie za
zmarłego i odwiedzeniu cmentarza.

Wracając do kierowców trzeba wspomnieć, że
Serbowie na dachach swoich pojazdów przewożą
niemal wszystko, łącznie z… innymi Serbami.
Zdarzają się też deski, skrzynki, nagminnie
kosiarki do trawy (?) a nawet łóżko, dość
wyraźnie wystające za obrys samochodu.
Architektonicznie Serbia bardzo przypomina
Polskę początku lat dziewięćdziesiątych.
Powszechna szarość klockowatych pozostałości
socrealizmu gdzieniegdzie poprzetykana tylko
kolorowymi budynkami, z których żaden nijak
nie pasuje do reszty. Tak jakby każdy chciał

odróżnić się od sąsiada, rzucając na swój dom
zestawienie jeszcze bardziej oczojebnych
kolorów. Pod tym względem akurat Polska A.D.
2013 wiele nie odstaje. Uderzająca jest za to ilość
stojących przed posesjami tabliczek z napisem
„Kuća na prodaju”, czyli dom na sprzedaż.
Czasem takich domów stoi kilka koło siebie,
każdy zapewne z podobną szansą na nowego
właściciela. Miasta są więc raczej brzydkie,
wioski zaś nieco bardziej urokliwe, za to często w
dużej mierze wymarłe i zwłaszcza na południu
noszące ślady stosunkowo niedawnej wojny.

9

Kolejny dzień jest już znacznie ciekawszy. Z
samego rana, po dość długich poszukiwaniach
dane jest nam wreszcie zobaczyć piękny i
niezwykle kolorowy monaster Žica. W świątyni
panuje na szczęście przyjemny chłód, który
łagodzi oczywiste niedogodności wynikające z
konieczności przyodziania długich spodni i
bluzy. Następnym naszym celem, któremu
poświęcamy wygodny asfalt, pakując się przy
okazji w wyczerpujący podjazd, jest miasteczko
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Guča, znane z odbywającego się tutaj corocznie
wielkiego festiwalu trębaczy. Ten niestety
zaczyna się za miesiąc, więc nie przekonamy się
osobiście, co miał na myśli Miles Davis mówiąc
po odwiedzeniu Guczy "nie wiedziałem, że
można w  taki sposób grać na trąbce!". Na
szczęście rekompensatą za brak muzycznych
doznań jest wszystko to, co czeka na nas na
skutek zastąpienia wizyty w Kosowie krótkim
wypadem do Bośni i Hercegowiny. Zaś rewelacje
związane z naniesieniem tej korekty trasy na
naszą mapę, pojawiają się szybciej niż można się
spodziewać. Pewno każdy podróżnik trafia
czasem przypadkiem do miejsca, którego opisu
próżno szukać w przewodniku, nikt o nim nie
wspomina, a jednak na długo zapada w pamięć.
Dla nas takim miejscem są niewątpliwie Užice,
odkryte tylko dzięki wspomnianej zmianie
planów.

Jeszcze na rogatkach miasta, niespodziewanie
zatrzymuje nas samochód, z którego wyskakuje
dwoje młodych ludzi i w zasadzie bez słowa
wręcza nam koszulki. W ten sposób oficjalnym
sponsorem naszej wyprawy zostaje producent
popularnego i całkiem niezłego serbskiego piwa
Lav. Tym bardziej szkoda, że nie możemy się
odwdzięczyć reklamując naszego koszulkodawcę,
ale jednak wolimy kiedy ta część garderoby
przynajmniej zakrywa pępek, czego otrzymany
rozmiar S niestety nie gwarantuje.

Pięćdziesięciotysięczne Užice wyglądają jak
wbite pomiędzy otaczające je z każdej strony
wysokie szczyty. Miasto w trakcie II wojny
światowej bardzo zasłużyło się działalnością
partyzancką, za co nagrodą było dołączenie do
pierwotnej nazwy, nazwiska samego marszałka
Tito. To wielkie wyróżnienie pociągło za sobą
dynamiczny rozwój Užic, którym z biegiem lat
przestał wystarczać kawał płaskiej ziemi po obu
stronach rzeki Dziecinki i rozpoczęło, dom po
domu, mozolną wspinaczkę po miejscami prawie
pionowych zboczach gór. Efekt jest taki, że na
utopione w dolinie ogromne socrealistyczne
gmachy spoglądają teraz z wysokości coraz to
nowocześniejsze domy. Centrum miasta nie jest
jednak wbrew pozorom ponure. Po wielkim
placu, goszczącym pewnie w przeszłości
niejedną defiladę, biega mnóstwo dzieci, a bloki
mieszkalne wyglądają całkiem znośnie. I choć

wielu zapewne uznałoby, że Užice po prostu
szpecą piękny górski krajobraz, to my nadal nie
możemy się napatrzeć, zwłaszcza kiedy już po
zmroku rozbijamy się wysoko nad miastem.
Rozświetlone teraz tysiącami świateł, wygląda
jak wielki kosmodrom, z środka którego zaraz
odleci w przestworza niesamowity, stylizowany
na rakietę kosmiczną, dwudziestopiętrowy
gmach hotelu Zlatibor.

10

Nazajutrz, po zaliczeniu kilku solidnych
wspinaczek oraz nieziemskiej urody zjazdu z
przełęczy Sargan, docieramy do Mokrej Góry. W
tej przygranicznej wiosce znajduje się jedna z
największych serbskich atrakcji turystycznych.
Szargańską Ósemkę, czyli zabytkową
wąskotorówkę, rozsławił kilka lat temu Emir
Kusturica w swoim filmie „Życie jest cudem”.
Odstawiamy więc nasze rumaki i wsiadamy do
kolejki, która 15,5-kilometrową pętlą pokonuje
22 tunele, 5 mostów, liczne przepaści i aż 240
metrów różnicy wzniesień, czyniąc ją
ewenementem na skalę europejską. Mnóstwo
pięknych widoków i dopóki pociąg się wspina,
dopóty jest naprawdę fajnie. Ale potem wraca
zatrzymując się co chwila, żeby niemieccy i
rosyjscy turyści mogli kupić sobie kolejne piwo i
szaszłyk, a zniecierpliwionemu dziecku loda. I
żeby trzeba było na każdej ze stacji czekać, aż
pewna bardzo irytująca pani zrobi swojej
córeczce kolejne trzydzieści zdjęć.

Do Bośni i Hercegowiny wjeżdżamy już
jednak tradycyjnie, czyli na rowerach i z
wycelowanym wszędzie aparatem
fotograficznym, co niespecjalnie podoba się
funkcjonariuszowi bośniackiej służby celnej. Na
szczęście kończy się na stanowczym „no photo!”
i po chwili jesteśmy już na terytorium Federacji
Bośni i Hercegowiny. O ile pogranicze po stronie
serbskiej wydawało nam się dzikie, to tutaj tamta
„dzikość” musi zostać szybko zweryfikowana.
Każda góra wydaje się bowiem jeszcze wyższa,
skała surowsza, a cisza bardziej głucha. W
zasadzie jedynymi śladami cywilizacji poza
asfaltem i torami efnektownej linii kolejowej
Belgrad-Sarajewo jest mały muzułmański
cmentarz, świecący bielutkimi nagnrobkami.
Krótko mówiąc, pierwsze kilometry upływają
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nam na ogólnym podziwie otoczenia, podszytym
jednak jakimś trudnym do zdefiniowania
podskórnym niepokojem.

Niemniej jednak jest to dzień bardzo ważny.
Po raz pierwszy od przeszło tygodnia i grubo
ponad tysiącu kilometrów urządzamy pranie.
Zanieczyszczanie własnymi brudami i odrobiną
detergentu krystalicznie czystej rzeki, może nie
przystoi dwóm absolwentom ochrony
środowiska, ale chyba jeszcze mniej wypada
tolerować smród potu i ciemne smugi na biało-
czerwonej koszulce z napisem „Polska”. Nie jest
specjalną tajemnicą, że mężczyźni szczególną
higienę zachowują w perspektywie bliższego
kontaktu z kobietą. Dla nas takim właśnie
zbliżeniem jest spotkanie z dziewczyną-aniołem,
o długich czarnych włosach, ciemnych jak śląski
węgiel oczach i rozbrajającym szerokim
uśmiechu. Ten cud na imię ma Tanja, co przy
okazji doskonale oddaje wysokość cen w jej
małym sklepiku, w którym się zjawiamy.

-Zakochałem się.

-Ja też, Rafał.

-Ja ne rozumim was! – mówi dziewczyna
lekko onieśmielona dwoma głąbami
wpatrującymi się w nią jak w obraz.

Co by więc nie stawiać Tanii w kłopotliwej
sytuacji przechodzimy na angielszczyznę, którą
posługuje się równie biegle jak swoim
kalkulatorem.

-Tanja, jesteś piękniejszą dziewczyną, niż
wszystkie które wdzieliśmy w całej Serbii – co nie
jest przesadą, bo w Serbii prawie nie ma ładnych
kobiet, a ta urodziwsza garstka mieszka albo w
Belgradzie albo w Nowym Sadzie.

-Wyjdź za mnie! – nie bawi się w grę wstępna
Rafał.

-Co?! Nieee! – odpowiada

-Dlaczego? Zabiorę cię do Polski,
zamieszkamy razem i będziemy mieli mnóstwo
dzieci!

-Nie!

-Masz męża?

-Nie, nie mam! – rzuca ewidentnie
przerażona taką perspektywą.

-No to o co chodzi?!

-Ile macie lat?

-Dwadzieścia pięć.

-A wiecie ile ja mam?

-Osiemnaście? – odpowiadamy jednocześnie i
bez wzajemnej konsultacji, po chwili namysłu.
Tak naprawdę Tanja wyglądała na
dwadzieścia(kilka), ale żeby przypadkiem nie
przedobrzyć, chyba obaj uznaliśmy, że
osiemnaście to taki bezpieczny wiek, z którego
kobieta zwykle się cieszy.

-Yyy… nie. Piętnaście!

Nawet nie wiem co było gorsze: to, że mino
woli dodaliśmy dziewczynie parę lat, co
niekoniecznie mogło ją uczynić szczęśliwą;
świadomość składania matrymonialnych
propozycji tak bardzo nieletniej, że zakrawały
one na pedofilię; czy też pojawienie się myśli w
stylu „piętnaście?! To jak ona będzie wyglądała,
kiedy będzie miała trzydzieści?”

Tak czy inaczej dowiadujemy się między
innymi, iż Tanja codziennie za pomocą stopa
podróżuje z leżącego kilkanaście kilometrów
dalej Wyszegradu do swojego małego sklepiku
oraz że wraca późnym wieczorem, w ten sam
sposób.

-Nie boisz się?

-Nie, a czego mam się bać?

Żegnamy się pamiątkowym zdjęciem, na
którym z mieszanymi uczuciami obejmuję
prawdziwą seksbombę, mając już świadomość,
że to jednak jeszcze trochę dziecko. No cóż, nie
będzie młodej pięknej bośniackiej żony. Może to
przez jej (i nasz) wiek, może przez to, że
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sakwiarze nie pasują pewnie do marzeń o
bogatym mężu gwarantującym dostatnie życie, a
może po prostu brud i pot do końca z nas się nie
wyprał…

W drodze do Wyszegradu zwabia nas jeszcze
plenerowa impreza, odbywająca się przy brzegu
płynącej wzdłuż drogi rzeczki. Zapach
grillowanego mięsa, wielonarodowościowe
rejestracje samochodów oraz tańczące w rytm
skocznej muzyki muzułmanki to widok dla nas
dosyć osobliwy. Zwłaszcza, gdy okazuje się, że
cała ta mniej więcej setka ludzi zgromadziła się
tutaj na spotkaniu rodzinnym.

W samym mieście zwariowanych zdarzeń
ciąg dalszy. Najpierw, zagadując o dalszą drogę
napotykamy na parę szwajcarskich studentów,
studiujących tutaj w ramach wymiany
międzynarodowej. Choć my zdajemy sobie
sprawę, że nasza wyprawa do wyjątkowych nie
należy, to dla młodych Szwajcarów jest czymś
godnym podziwu. Przyjemnie łechcą więc naszą
próżność kolejnymi „achami” i „ochami”
towarzyszącymi naszej opowieści. Przynajmniej

do czasu gdy zza zakrętu wyjeżdża inny, totalnie
obładowany sakwiarz.

- A ty gdzie jedziesz?

- Dookoła świata.

„Majkel” jest Niemcem, co poza
odwróceniem uwagi od naszych zmagań, tym
bardziej nie dodaje mu sympatii. Nie rozumiem
też dlaczego używa anglosaskiej wersji swojego
imienia, zamiast normalnego „Miśael”.
Schumacher się przecież nie wstydził. Wracając
do sedna, dogadujemy się Majkelem, że skoro
jedziemy w tym samym kierunku, to połączymy
siły. W międzyczasie spotykamy jeszcze litewsko-
łotewsko-estońską grupę studentów,
mieszkających w Holandii i do tego częściowo
mówiących po polsku. Wychodzi na to, że w
ciągu kilku godzin poznałem więcej
narodowości, niż przez większość swojego życia.
A może nawet całe, ciężko to teraz policzyć.
Żegnamy się i już tyko z samym Majkelem
przejeżdżamy przez budowlę-symbol miasta, a i
w dużej mierze całej Bośni i Hercegowiny.
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Wpisany na listę dziedzictwa UNSECO most,
przecinający w tym miejscu uderzająco
seledynową Drinę, przez wieki łączył Bośnię i
Serbię, a przez to chrześcijaństwo i islam. Był
również bohaterem słynnej powieści "Most na
Drinie" Ivo Andricia, laureata literackiej nagrody
Nobla z 1961 roku.

Udajemy się w górę rzeki poszukując wśród
pionowych skał kanionu kawałka płaskiego
miejsca na nocleg. Zastanawiamy się przy okazji
jakim cudem nasz germański towarzysz, jak sam
twierdzi, niemal każdą noc spędza u kogoś w
gościnie. Nas trochę bardziej goni czas, więc
staramy się pedałować do zmroku, a wtedy
głupio już walić w drzwi w poszukiwaniu
noclegu. Nie mniej jednak nasza słowiańskość
nie może jakoś przeboleć niemieckiej dominacji
w zakresie przyciągania bałkańskiej gościnności.

-Majkel, jak ty to robisz?

-To proste. Staję przed jakimś domem,
rozkładam mapę i robię głupia minę rozglądając
się naokoło jakbym się zgubił.

-I co?

-No i po chwili ktoś mnie woła, pyta gdzie
jadę i czy czegoś nie potrzebuję. To mówię, że
potrzebuję miejsca na nocleg. Czasem dają mi
jakiś kawałek trawnika pod namiot, czasem
zapraszają do domu, a czasem nawet zostaję u
kogoś na dłużej. W Belgradzie siedziałem dwa
tygodnie.

No tak, a myśmy się dziwili dlaczego, skoro
wyruszył cztery miesiące temu, jest dopiero w
Bośni. W każdym razie Majkel wdraża swój plan
i dosłownie po chwili załatwia nam wszystkim
nocleg u przemiłego Bośniaka Roamisa i jego
rodziny, którzy najpierw organizują dla nas
jedzenie i miejsce do spania, a potem zapraszają
na wspólne wędkowanie, śpiewy i rakiję. W tej
właśnie kolejności. Ta sama słowiańska dusza
szybko wychodzi na wierzch, więc zabawa trwa
w najlepsze. Choć kolega z Niemiec przez
różnice językowe i narodową sztywność jest
trochę zagubiony, to też nie narzeka. Zwłaszcza,
kiedy pomimo deklarowania się jako niepalący,
wegetarianin i abstynent (co on robi na
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Bałkanach?!) , w miarę upływu godzin nawet
pociąga kilka razy z butelki. Na koniec biesiady
Roamis obiecuje nam pobudkę, kawę i świeże
rybki na śniadanie o 4:30 rano.

11

Jakimś dziwnym trafem rano budzimy się
jednak sami, a kawy i śniadania nie ma.
Podobnie z resztą jak gospodarza. Jest tylko
Dragan, najbardziej wytrwały wędkarz, który
tłumaczy że "księżyc w pełni, ryba syta i dlatego
nie bierze". Nawet na siedem zanurzonych
wędek. A puste butelki po rakii, nie mają z tym
nic wspólnego. Tak czy inaczej jest
przesympatycznym człowiekiem, dzięki któremu
do dzisiaj znamy na pamięć pewną tradycyjna
bośniacką przyśpiewkę opowiadającą (a jakże!) o
śliwkach.

O świcie Kanion Driny wygląda naprawdę
nieziemsko. W tej fascynującej scenerii błękitu
wody i nieba, zieleni gór, szarości skał oraz bieli
spowijającej to wszystko mgły pokonujemy w
trójkę jeszcze kilkadziesiąt kilometrów.
Rozjeżdżamy się w dopiero w Rogaticy, gdzie
Majkel obiera kurs na Sarajewo, a my
decydujemy się na skrót w stronę serbskiej
granicy. Jak to ze skrótami i oznaczeniem dróg
na mapach bywa, kończy się tym, że przez kilka
godzin przebijamy się szutrami i piaskami przez
góry, tracąc mnóstwo sił i czasu. Nie ma jednak
tego złego, gdyż poznajemy kawałek tego
pięknego kraju z innej niż dotychczas
perspektywy. Wreszcie, po długim błądzeniu
docieramy do asfaltu, a nim wspinamy się na
najwyższy punkt naszej wyprawy - Przełęcz
Pogled. 1200 metrów npm nie jest może
imponującą wysokością, ale zjazd lepszy pewnie
niż większość alpejskich. Najpierw 25
kilometrów serpentynami bez konieczności
pedałowania, a potem kolejne 25 stale
obniżającego się terenu, z kręceniem korbą
niemal wyłącznie z powodu wiejącego w twarz
wiatru. W ten sposób błyskawicznie z 1200
lądujemy na 70m npm, żegnając się z Bośnią i
Hercegowiną.

Serbia niestety nie wita nas z otwartymi
ramionami. Wręcz przeciwnie, niczym kobieta
zazdrosna o nasz krótki romans ze swoją piękną i

temperamentną sąsiadką, mści się bezwzględnie.
Zaraz po przekroczeniu granicy, w moim
rowerze zrywa się linka przerzutek, przy okazji
uszkadzając manetki. Sytuacja wygląda źle,
zwłaszcza w kontekście dotychczasowych
doświadczeń z dostępnością części rowerowych.
Teren co prawda już bardziej płaski, nie mniej
jednak wizja przejechania ostatnich kilkuset
kilometrów na ostrym kole niezbyt mi
odpowiada. Na szczęście, miasto Loznica do
którego udaje się po dwudziestu kilometrach
doturlać to nie Kladovo. Szybko znajdujemy więc
prawdziwy sklep rowerowy, potem kolejny i
jeszcze jeden, a wszystko to na tej samej ulicy. Z
linką idzie oczywiście szybko, za to pan
serwisant przez pół godziny zastanawia się co
jest nie tak z manetkami. W końcu znajduje
receptę na awarię. Psika WD-40. Chyba w dużej
mierze z racji sensacji jaką wzbudzili sakwiarz z
Polski, cała ta przedłużająca się usługa jest na
szczęście bezpłatna. A nie było to wcale takie
oczywiste, zwłaszcza w związku ze stale rosnącą
przez moją awarię kolejką.

Niejedyna to, z resztą, oszczędność całego
wyjazdu. Od wypłukania portfela przez wypijane
codziennie hektolitry sklepowej wody chronią
nas na szczęście wszechobecne przydrożne
studnie, będące przy okazji informacją
turystyczną i szkołą języka w jednym.
Obowiązkową pozycją w codziennym menu są
też sprzedawane na każdym kroku tanie, pyszne
oraz sycące mięsne specjały w postaci burków
czy pljeskavicy. Ich powszechność i niską cenę, w
przypływie popołudniowej głupawki łączymy z
widokiem mnóstwa rozjechanych na drogach
psów. I choć żart to makabryczny, to bydła i
trzody chlewnej od początku wyjazdu nie
widzimy prawie wcale, słowo „burek” dla Polaka
w pierwszej kolejności oznacza jednak imię
czworonoga, a od PLJESkavicy do PIESkavicy też
podejrzanie niedaleko.

12

Następnego dnia tradycyjną popołudniową
drzemkę odbywamy pod parkowym drzewem w
miejscowości Sabac. W pewnym momencie
przyjemny sen przerywa nam odgłos otwieranej
puszki. Po podniesieniu powiek, stojący
naprzeciw mężczyzna wyciąga do nas rękę w,
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której trzyma dwie jeszcze oszronione puszki
cytrynowego radlera.

- Widziałem, że jesteście zmęczeni, więc
postanowiłem podskoczyć do sklepu i kupić
wam po piwie. Ale takim słabszym, bo przecież
jesteście na rowerach.

Co prawda po zjedzeniu (a w praktyce
wypiciu) sześciokilowej połówki ogromnego
arbuza pragnienie nam bynajmniej nie
doskwiera, a wręcz obrzydza jakiekolwiek płyny,
ale odmówić piwa w Serbii – to byłby gruby
nietakt. Tym bardziej, że mężczyzna poza cenną
dawką elektrolitów w puszce, przynosi również
mnóstwo ciekawych historii. Sasza okazuje się
emerytowanym jugosłowiańskim komandosem,
który jeszcze zanim został dwadzieścia lat temu
ranny, zdążył szybko dosłużyć się wysokiego
oficerskiego stopnia. Od tego czasu państwo
płaci mu niebotyczną jak na serbskie warunki
rentę w wysokości około 400 euro. Poza tym, coś
tam jeszcze dorobi, więc nic dziwnego, że stać go
na dobrej klasy ścigacza, którym potem eskortuje
nas do granicy miasta. A jak się do tego dołoży
opowieści o byłych żonach i aparycję filmowego
amanta, to przypuszczać można, że Saszy na
emeryturze wiedzie się nienajgorzej.

Pod wieczór z kolei spotyka nas jedna z
największych przyjemności czekających na
podróżników w trasie, czyli spotkanie innych
podróżników, będących do tego rodakami.
Renata i jej chłopak Tomek dopiero zaczynają
swoją eksplorację Bałkanów. Plany mają jednak
ambitne i nawet umawiamy się na spotkanie w
Krakowie po powrocie, do którego do dzisiaj
niestety nie doszło.

Na koniec dnia dojeżdżamy do Sremskiej
Mitrovicy, miasta jak na dotychczasowe warunki
nie z tego świata. Szerokie ulice, duże eleganckie
domy, neony mrugające skąd tylko się da, a do
tego najprawdziwsza galeria handlowa. Ok, nie
są to może Złote Tarasy, ale luksusowy
supermarket (z takimi też cenami) i kilkanaście
mniejszych sklepików zamkniętych w
pachnącym nowością przeszklonym budynku, to
rzecz przez nas dotąd niewidziana. Skąd się te
pokłady bogactwa tutaj wzięły, zwłaszcza, że
dookoła same pola, nie mamy pojęcia.

13

Przedostatni dzień w Serbii, to też dzień
najbardziej nietrzeźwy. W zasadzie jedyny taki.
Kraj ten pokusy alkoholowe oferuje bez przerwy,
ale staraliśmy się ulegać im głównie wieczorem,
albo w trakcie popołudniowej sjesty. Tego dnia
się jednak nie dało.

Najpierw na terenie parku narodowego
Fruśka Góra z lasu wybiega nam pod koła drwal,
machając przed oczami flaszką z przezroczystą
cieczą.

- Dzień dobry! – witam serdecznie.

- Może szliwa? – bez ceregieli proponuje
mężczyzna.

- Nooo… może.

Po tym niespodziewanym toaście domową
śliwowicą Rafał postanawia nabyć gdzieś
podobny trunek. Nie jest to trudne, gdyż
sprzedawany jest w niemal każdej chałupie. Z
pierwszej lepszej, pod którą zajeżdżamy,
wychodzi przed nas uśmiechnięta, starsza
kobieta i widząc nasze zainteresowanie
wystawionymi trunkami, prezentuje najlepszy
rodzaj marketingu jaki w życiu doświadczyłem.

- Dobra szliwa? – zadajemy w sumie zbędne
pytanie.

- Sami spróbujcie – przekonuje gospodyni i
podstawiona bez pytania szklanica w mig się
wypełnia.

Podobno dżentelmeni nie piją przed 12. My
po dwóch solidnych toastach i z flaszką w sakwie
jesteśmy już o 8, ale biorąc pod uwagę codzienne
wstawanie bladym świtem, można chyba przyjąć,
że spełniamy ten warunek.

Dalej akcja rozwija się już jak w rowerowym
kryminale. Z racji tego, że kończymy powoli
podróż, chcemy dokupić jeszcze jakieś lokalne
winko na pamiątkę. W którejś wsi zagaduję do
dwóch siedzących na ławce mężczyzn

- Dzień dobry. Sprzedaje ktoś u was wino?
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- Jedź za mną – rzuca jeden z nich, po czym
wsiada do samochodu i odjeżdża.

- Za tym samochodem! - wołam do jadącego
przodem Rafała i ruszamy w pościg.

Ten na szczęście jest krótki, bo szybko
znajdujemy się na podwórku czegoś co powinno
być winnicą, a na pierwszy rzut oka robi
wrażenie zaniedbanego gospodarstwa
śmierdzącego obornikiem. Na szczęście, jak się
po chwili okazuje, stodoła kryje w sobie
prawdziwe skarby - wielkie beczki i zbiorniki
wypełnione trzema wyśmienitymi winami,
których możemy degustować do woli. Naszym
sommelierem jest córka właściciela - Jovanka,
która gdy już jesteśmy solidnie upici i
zdecydowani na zakup, mówi z powagą na
twarzy

-No to dajcie butelki.

-Jaakhie butelki?!

-No przecież muszę wam to do czegoś nalać.

Butelek nie przewidzieliśmy, a tutaj wychodzi
na to, że sprzedaż wyłącznie hurtowa. Jovanka
znajduje jednak jakieś puste dwulitrówki po
mineralnej i napełnia je wybornym rieslingiem i
czymś jeszcze w cenie 7zł/litr.

Porządnie wstawieni musimy wjechać do
Chorwacji i natychmiast ją opuścić, bo tak
dziwnie prowadzi droga. A to oznacza cztery
kontrole graniczne. Już na pierwszej z nich,
przemiła serbska celniczka mimo przybrania
przez nas pokerowego wyrazu twarzy demaskuje
naszą niestarannie ukrytą kontrabandę, a po
chwili również i stopień upojenia.

- Ty popil!

- No popil, popil. Litr we krwi i dwa litry w
sakwie - przyznaję się zrezygnowany.

- Haha! Nesztinsko wino dobro – śmieje się
celniczka słysząc mój bełkot, zachwalając przy
okazji wino z przygranicznej wioski Nesztin,
którą właśnie próbujemy opuścić.

- Wyśmienite. I mocne.

- To skriwaj! Ciao!

No to skrywamy i jedziemy dalej, zgodnie z
rozkazem. Jakby picia z miejscowymi było mało,
wieczorem napotykamy jeszcze rodaków. A to
musi oznaczać jedno. Tylko dzięki pomocy
polskich sakwiarzy - Diabła, Jerycho i Agaty
udaje się opróżnić pozostałe cztery litry wina, bo
oczywiście butelki, które dostaliśmy od Jovanki
nie gwarantują dowiezienia go w tym upale do
Polski. Z pamiątki więc nici, ale za to noc bardzo
wesoła i wypełniona rowerowymi gawędami o
Bałkanach, Ukrainie, Rumunii.. . Tylko rano
Diabeł przeklina nasze spotkanie i jakoś z
namiotu wyjść nie może.

14

Od powrotu na terytorium Wojwodiny,
stopniowo oswajamy się z myślą, że nasza
podróż dobiega końca. Po dwóch tygodniach
niemiłosiernych upałów i bezchmurnego nieba,
kilkadziesiąt kilometrów przed granicą
węgierską nagle wzmaga się porywisty wiatr i
ulewny deszcz. Serbia widać nie chce nas
wypuścić i postanawia wrzucić podmuchem do
przydrożnego rowu. Na szczęście Opatrzność
czuwa i okazuje swą moc, stawiając na naszej
drodze najprawdziwszy przystanek autobusowy.
Co w tym takiego dziwnego? Otóż w Serbii,
miejsce zatrzymywania się busów to niemal
zawsze dach samochodu zawieszony na jakimś
drzewie lub blaszana konstrukcja
przypominająca parasol. Tymczasem nasz
przystanek jest porządnym, murowanym
budynkiem z ławkami i tylko trochę zalatującym
oborą, co z resztą tłumaczyłoby jego solidność.
Nie ma więc się co dziwić, że obecność takiego
obiektu rozpatrujemy w kategoriach cudu. Zaraz
też pod naszym dachem melduje się towarzysz
cyklista. A jak się stoi w trójkę z rowerami na
pięciu metrach kwadratowych, to ciężko nie
nawiązać kontaktu.

- Może zjesz z nami? – częstujemy kolegę
konsumowanym właśnie kisielem

- Dzięki! – po chwili zastanowienia bierze do
ręki kubek i ogląda jego zawartość – Co to jest?
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- Kisiel. Smakuje ci?

- Dobre. Nigdy czegoś takiego nie jadłem.

- To jedz, my mamy dużo.

- Dzięki, ale wystarczy już. Jestem po dwóch
piwach.

Dalej rozmowa schodzi na tematy
rowerowe. Chłopak właśnie jest w drodze z
Suboticy do Sombor i podobnie jak my został
złapany przez deszcz. Na tę licząc razem z
powrotem niemal 120-kilometrową trasę
wyrusza kilka razy w tygodniu na starym,
jednobiegowym rowerze, którego dodatkowy
ekwipunek stanowi jedynie mały koszyk oraz
włożona do niego butelka wody i pompka.

- Moja opona jest serbska – chwali się Rafał
nabytą w Kladovie „srpską gumą” jak ją
nazywamy do dzisiaj

- Haha, to daleko na niej nie zajedziesz – nie
wykazuje entuzjazmu rowerzysta.

- Tak?! A ty jaką masz?

- Moja jest lepsza.

- Skąd?

- Bośniacka! – odpowiada z dumą na twarzy
jakby posiadał najnowszy model Continentala.

- A rower?

- Rower też dobry. Lekko idzie.

Oj, bardzo lekko. Takiej kadencji nie
powstydziłby się sam Lance Armstrong ze swoim
słynnym kołowrotkiem. Nie wiem, jak można na
jednym, niemal nie stawiającym oporu biegu
zrobić 120 kilometrów po płaskim, ale nie po raz
pierwszy okazuje się, że nie tylko Polak, ale też
Serb „potrafi”.

Po ulewie wychodzi piękne słońce, które
szybko doprowadza powietrze z powrotem do
wrzenia. W Suboticy sprawdzamy powrotny
transport oraz wydajemy resztę dinarów na

pamiątki, prezenty i prowiant na drogę. Z
powodu nadmiaru tegoż ostatniego lekko
stresujemy się na granicy, ale poza sprawdzeniem
paszportów nikt się nami na szczęście
kompletnie nie przejmuje. Serbia zostaje za
naszymi plecami.

15

Na Węgrzech, jak to na Węgrzech nie
może pójść bez problemów. W Szeged nie ma w
pobliżu dworca żadnych kantorów i widmo
spóźnienia się na pociąg znowu zagląda nam w
oczy. Szczęśliwie z pomocą przychodzi miła
nauczycielka angielskiego, która wymienia
odpowiednią kwotę nie znając kursu euro do
forinta i wierząc nam w tym względzie „na gębę”.
Nocleg w Budapeszcie jest tym razem
planowany, bo innej opcji po prostu nie ma, za to
dłuższy pobyt w tym pięknym mieście pozwala
nam przynajmniej trochę je pozwiedzać.
Niestety, już w przenikającym zimnie i
padającym deszczu. Chłodno jest też na ścieżce
do Bratysławy, na której jeszcze dwa tygodnie
wcześniej długie spodnie wydawały się
masochizmem. Rundka krajoznawcza po stolicy
Słowacji wynika bardziej z przymusu
zagospodarowania kilku godzin w oczekiwaniu
na pociąg, niż z atrakcyjności turystycznej
miasta, które pod tym względem nie powala.
Granicę RP w Zwardoniu przekraczamy już
późnym popołudniem. Chcąc zdążyć przed nocą
do domu fundujemy sobie solidne tempo,
odpoczywając tylko raz w miejscu, które w ciągu
kliku minut przywołuje tęsknotę za tym co
zostawiliśmy już daleko za sobą.

W Milówce, pod jedną z największych
Biedronek w Polsce z zagubionym gdzieś po
drodze zdziwieniem obserwujemy tłumy ludzi
biegających pomiędzy sklepowymi półkami i
pchających wózki obładowane zakupami, jak
przed nadchodzącym tornado. Kiedy zaś
siedzimy pod marketem zajadając konserwę
prostu z puszki, nikt nie interesuje się gdzie
jedziemy, nie rzuca choćby przelotnym
uśmiechem. Prędzej, jeżeli w ogóle zauważy, ma
wyraz twarzy mówiący „Wzięliby się kurwa lepiej
do roboty. Jak normalny człowiek”. Trafnie więc
brzmią słowa Krzysztofa Grabowskiego,
opisującego zwiedzany przez nas jeszcze dzień
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wcześniej kawałek Bałkanów. „To jeden z
ostatnich autentycznych skrawków Europy, gdzie
nikt nie udaje kogoś, kim nie jest. Nie widać tu
gonitwy za pieniądzem, a to pozwala być
otwartym i gościnnym ponad miarę oraz
wyobrażenie przeciętnego zachodniego
Europejczyka.” Przykro to przyznać, ale po
powrocie z Serbii – gorącego serca Bałkanów, w
Polsce uderzający jest chłód. Nie tylko ten w
powietrzu.

Bo mimo wielu pięknych miejsc,
największą „atrakcją turystyczną” Serbii są
niesamowici ludzie, w których odbija się, jak w
lustrze, historia chyba najdynamiczniej
zmieniającego się w ostatnich latach zakątka
Europy. Serbowie to spadkobiercy potęgi
Jugosławii, z której niewiele zostało, a za którą
powszechnie tęsknią. Ci zaś, którzy nie tęsknią
chyba po prostu przegapili jej rozpad, o czym
świadczą powiewające co jakiś czas koło domów
jugosłowiańskie flagi. Serbia to wszak kraj, który
jako ostatni w Europie doświadczył wojny i
zaledwie kilka lat temu został pomniejszony o
Kosowo i Czarnogórę. Najlepszym symbolem
tych przemian było spotkanie żołnierza
marynarki wojennej, który po utracie dostępu do
morza pływa po… Dunaju. Serbowie to też
ludzie słusznie poirytowani przedstawianiem ich
jako jedynych winnych wszystkich bałkańskich
tragedii, którzy jednak w dalszym ciągu nie są w
stanie jednym głosem ocenić, czy Ratko Mladić
jest narodowym bohaterem czy zwykłym
zbrodniarzem.

To co mnie uderzyło jednak najbardziej, to
powszechność wojennych doświadczeń moich
rówieśników - dwudziestokilkuletnich młodych
ludzi. Ich historie z dzieciństwa naznaczonego
ucieczką z Sarajewa, stratą bliskich na którejś z
wojen, czy też grą w kosza wśród odgłosów
bombardowanego Belgradu, zapadną w pamięć
na długo. Zwłaszcza gdy ta ostatnia kończy się
przewrotnym stwierdzeniem o "beztroskich 78
dniach, które zamiast w szkole, spędzało się na
boisku, codziennie rozgrywając być może ostatni
mecz w życiu”.

Taka właśnie była Serbia, którą zastaliśmy.
Pełna kontrastów i wieloznaczności, gdzie bieda
miesza się z wszechobecną serdecznością,

nacjonalizm z narodowymi kompleksami, a
zawiła historia jest najlepszym przyczynkiem do
żartów. Również z siebie samych. Jak w starym
kawale o dwóch najwybitniejszych serbskich
umysłach w dziedzinie elektrotechniki: Nikoli
Tesli, czyli specjaliście od prądu i Slobodanie
Miloszeviciu… odpowiadającym za izolację.

Tekst: Maciek Sordyl

Zdjęcia: Maciek Sordyl, Rafał Kołodziej
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8 sierpnia o świcie rozpoczęła się naszategoroczna podróż. Tego dnia spędziliśmy w
pociągach większość czasu i po przejechaniu
ponad 500 km, kolejową mękę zakończyliśmy w
Krynicy Zdrój. Tam wsiedliśmy na rowery i
ruszyliśmy na spotkanie z Karpatami, pełną
pelikanów Deltą Dunaju oraz Morzem Czarnym.

Od dawna myślałam o podróży do Rumunii.
Wiosną zachwyciła mnie książka o kraju Drakuli
autorstwa Michała Kruszony. Niedługo potem
natknęłam się na przewodnik po Rumunii w
bardzo okazyjnej cenie. Nie wierzę w przypadki,
dlatego nie mogło być inaczej – na nasz
wakacyjny kierunek wybraliśmy właśnie
Rumunię.

Prolog

Zaznaczyliśmy na mapie tzw. gwoździe, a
następnie poprowadziliśmy trasę tak, aby była
różnorodna – góry, niziny, rozlewisko Dunaju i
morze. Zdecydowanie wolimy zachwycać się
przyrodą niż miastami, dlatego wstępnie nie
skupialiśmy się na nich (nie licząc Bukaresztu i
Sighisoary). Chcieliśmy także spędzić 2-3 dni na
łódce w Delcie Dunaju, lecz realia zweryfikowały
nieco nasze zamiary.

Pierwsze trzy i pół dnia podróży to przejazd
przez Polskę, Słowację i Węgry. Droga była
stosunkowo lekka, ponieważ stale zjeżdżaliśmy z
gór. 9 sierpnia jest chyba narodowym dniem
malowania płotów na Słowacji – nie pamiętam,
ile takich obrazków widzieliśmy, ale tak wiele, że
później przestaliśmy już na to zwracać uwagę.
Dzień później byliśmy już w kraju słonecznika,
gdzie czuliśmy się dość swojsko. Zeszłoroczny
szok językowy tym razem nas nie dosiągł.
Widoki dość typowe – długie proste szosy a
wzdłuż nich pola słonecznika. Za to kolejnego
dnia późnym popołudniem…

Przekroczyliśmy granicę węgiersko-
rumuńską. Ten moment wyobrażaliśmy sobie
zupełnie inaczej. Chcieliśmy po odprawie
granicznej spokojnie przysiąść, coś przekąsić,
porobić jakieś zdjęcia i rozejrzeć się za kantorem.
Niestety. Rumunia przywitała nas bandą
rozwrzeszczanych cygańskich dzieciaków, które
zaczęły nas gonić ze sporymi kamieniami w

rękach. Wzdłuż drogi wałęsały się bezpańskie
psy, a kierowcy wcale nie mieli na uwadze dwójki
rowerzystów. Na dodatek na trasie nie było
żadnych miejsc nadających się na rozbicie
namiotu, więc wjechaliśmy do Satu Mare z
nadzieją znalezienia noclegu za miastem. Jednak
to był błąd, ponieważ było ono sporych
rozmiarów, a oznaczenia w nim niezbyt
dokładne, dlatego trochę się pogubiliśmy. Kiedy
udało nam się wyjechać na obrzeża Satu Mare,
postanowiliśmy skręcić w lokalną drogę, aby
znaleźć miejscówkę na nocleg za wsią. Cygańską,
jak się okazało. Droga lokalna była piaszczysta a
dziury na niej tak wielkie – że wpadnięcie w nie
gwarantowało poważne uszkodzenia sprzętu. Na
szczęście spotkaliśmy pewnego mężczyznę na
rowerze, który pomógł nam się wydostać z
labiryntu polnych dróg i dowiózł do najbliższego
hotelu. Mimo że odbywało się tam przyjęcie, pan
„załatwił” nam nocleg. Odwdzięczyliśmy mu się
paczką tytoniu. Byliśmy tak zmęczeni i pełni
emocji, że nie przeszkadzała nam ani lokalna
głośna muzyka, ani 25 euro, które zapłaciliśmy
za pokój. Bun venit în România.

Karpaty

Następnego dnia ruszyliśmy na północny-
wschód, w kierunku Wesołego Cmentarza. Na
horyzoncie rysowały się Karpaty. Droga
obfitowała w podjazdy, zaczęły się malownicze
górskie widoki. Niestety, nastąpiło także
pogorszenie pogody. Dość obfity deszcz i burza
zmusiły nas po jakimś czasie do dłuższego
postoju. Zatrzymaliśmy się w sklepie w Orascu
Nou, u przemiłej starszej pani, jak się okazało,
Węgierki. Wypiliśmy kawę i podjęliśmy się próby
rozmowy z nią, lecz ani po węgiersku, ani po
rumuńsku nam nie szło. Pogoda powolutku się
poprawiała, więc ruszyliśmy dalej i na nocleg
zatrzymaliśmy się w Sapancie. Byliśmy mile
zaskoczeni tym, że tak szybko tam dotarliśmy.
Na nocleg wybraliśmy pensjonat, który tego
wieczoru oblegany był przez Polaków (rodzinka i
dwóch motocyklistów, z którymi testowaliśmy
rumuńskie nieskoprocentowe alkohole).

Dzień później ruszyliśmy wspólnie zobaczyć
słynny Wesoły Cmentarz. Udało nam się nawet
znaleźć tablicę nagrobkową rowerzysty! Na trasie
stale pod górę, pogoda pod psem i do tego
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pierwsze wywinięcie kozła na przejeździe
kolejowym.

Naszym kolejnym celem była Przełęcz Prislop
(1416 m n.p.m.) między Karpatami
Marmaroskimi a Górami Rodniańskimi. W
okolicach miejscowości Borsa widzieliśmy
mnóstwo czeskich off roadowców, lecz niestety
żadnych rowerzystów. Udało nam się dostrzec
Vf. Pietrosu – najwyższy szczyt w Karpatach
Wschodnich. Podjazd na samą przełęcz był dość
sprawny, pomimo fatalnych warunków
pogodowych. Mgła opadła nisko, więc
widoczność była minimalna, do tego stale
padający deszcz i niska temparatura. Jednak
gorąca herbata na szczycie, w Schronisku
(Cabana Alpina) u przesymatycznej pani
Marleny była najlepszą nagrodą.
Uświadomiliśmy sobie, że nie mamy ciepłych i
wodoodpornych rękawiczek dlatego przy
zjeździe ochroną były dla nas foliowe woreczki –
dobrze się spisały. Gdyby nie one, pewnie
odpadłyby nam ręce. Spodziewaliśmy się
błyskawiczengo zjazdu, lecz koszmarnie
podziurawiona szosa zmusiła nas do
utrzymywania stałej niskiej prędkości i
praktycznie zabiła klocki hamulcowe. Nocleg w
Carlibabie wskazał nam rumuński rowerzysta –
było dość tanio. Zauważyliśmy, że w Rumunii
popularne jest stawianie bilboardu
reklamującego miejsce, które dopiero powstanie
– w bliżej nieokreślonej przyszłości. Kilka razy
nabraliśmy się na to, nadrabiając sporo
kilometrów w poszukiwaniu marketu, który
powinien być otwarty, a w rzeczywistości
dopiero się buduje.

Jechaliśmy na południowy wschód niezwykle
urokliwą szosą 17B – zwłaszcza pomiędzy
miejscowościami Rusca a Holditą. Owa droga
biegła w wąwozie pomiędzy Górami
Bystrzyckimi a Górami Stanisoarei, wzdłuż
koryta rzeki Bystrzycy. Natomiast po drugiej
stronie rzeki wybudowane były chatki, połączone
z szosą malowniczymi drewnianymi mostkami.
Najchętniej nie ruszalibyśmy się stamtąd i
zachwycali wszystkim, co wokół nas, lecz
nieuchronnie zbliżała się noc. Zatrzymaliśmy się
we Frumosu, a że dopadło nas przeziębienie –
postanowiliśmy zrobić sobie dzień przerwy i
wypocząć. Kolejnego dnia nareszcie poprawiła

się pogoda - pojawiło się słońce. Wybraliśmy się
pieszo w Góry Bystrzyckie. Nie było to łatwe,
gdyż rumuńscy rolnicy zaadaptowali góry do
swoich potrzeb i postawili wiele ogrodzeń, przez
które musieliśmy nielegalnie przechodzić, aby
osiągnąć jakąś wysokość i zachwycić się
widokiem.

Nazajutrz ruszyliśmy w dalszą podróż.
Zmierzaliśmy w kierunku Wąwozu Bicaz. Trasa
wzdłuż jeziora Izvorul Muntelui obfitowała w
niezliczone podjazdy i zjazdy. Do kanionu Bicaz
wjeżdżaliśmy od wchodu. Faktycznie robi
wrażenie. Mówi się o nim, że byłby cudem
natury, gdyby nie przebiegająca przez niego
asfaltowa droga. Spotkaliśmy tam grupkę
minisakwiarzy (sądzimy, że w tych malutkich
sakwach mieli jedynie jedzenie i zapas wody).
Wyjazd z Wąwozu także zrobił na nas wrażenie –
swoją stromizną. Dotarliśmy nad Czerwone
Jezioro – Lacul Roşu (938 m n.p.m.), największe
naturalne jezioro w Karpatach rumuńskich, ale
nawet w blasku zachodzącego słońca nie mieniło
się na czerwono. Podczas noclegu w
miniaturowym drewninym domeczku
poznaliśmy parę Rumunów, którzy poczęstowali
nas kurczakiem i brendy. Znali angielski i
nareszcie mogliśmy z kimś sobie porozmawiać.
Powiedzieli nam, że wiedzą co nieco o
studenckim życiu, a sami jedzenia mają w bród.

Kierując się na południowy-zachód,
przejeżdżaliśmy przez Przełęcz Pangarati (1257
m n.p.m.). Rzuciliśmy okiem na mapę i
wydawało nam się, że przez najbliższe 2-3 dni
droga będzie nachylona w dół. Nie
zauważyliśmy, że czeka nas jeszcze jeden mocny
podjazd. Słońce grzało dość mocno, lecz droga
była w większości zacieniona. Mieliśmy chyba
dobre tempo, gdyż udało nam się wyprzedzić
dwie grupy karawany cygańskiej. Na wozach
zaprzężonych w konie rozsiedli się tłumnie
rozleniwieni Romowie. Ich konie wyglądały dość
marnie...

Wjechaliśmy do Transylwanii. Wydawało
nam się, że będzie to malownicza kraina, ale były
to bardzo błędne wyobrażenia. Pierwszy raz w
Rumunii na drodze szybkiego ruchu znajdował
się znak zakazujący jazdy rowerem, który
musieliśmy zignorować z powodu braku
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alternatywy. Jednak później wcale nie było lepiej.
Także na drogach głównych 14 i 14B znajdowały
się te zakazy. Je również musieliśmy zignorować.
Mijała nas tam policja, lecz nie zwróciła uwagi
ani nam, ani sakwiarzom z naprzeciwka. Minął
pierwszy tysiąc kilometrów naszej podróży.

Dotarliśmy do Sighișoary. Ładne, choć bardzo
turystyczne miasto, gdzie na każdym kroku
widnieje wizerunek słynnego wampira i
dosłownie wszystko posiada w nazwie wyraz
„Drakula”. Szybko stamtąd uciekliśmy. Teren stał
się dość płaski i ubogi w zalesione tereny.
Zaczęliśmy miewać drobne kłopoty z miejscem
na nocleg, jednak zawsze udawało nam się coś
znaleźć.

Wielkimi krokami zbliżaliśmy się do stóp
Fogaraszy i słynnej Szosy Transfogaraskiej. W
Sibiu, w salonie Scotta uzupełniliśmy zapas
wody, dokupiliśmy dętki i uzyskaliśmy kilka
cennych informacji na temat tego, co nas czeka w
najbliższych dniach. Postanowiliśmy zanocować
jak najbliżej początku Transforagaskiej i
kolejnego dnia pokonać ten podjazd. W
Cârțișoarze spaliśmy na pierwszym napotkanym
w Rumunii campingu – Casa Duşe. Spotkaliśmy
serdecznych Niemców, którzy właśnie zjechali z
Fogaraszy i opowiadali nam jak piękna jest cała
trasa. Następnego dnia ruszyliśmy w górę. Sam
podjazd zajął nam niecałe 4 godziny, lecz łącznie
z przerwami na odpoczynek i zdjęcia – dużo,
dużo dłużej. Ale jak to zawsze bywa gdy nie jest
lekko – WARTO BYŁO! Szczyt Szosy (2034 m
n.p.m.) to najwyższy punkt, na jaki do tej pory
udało nam się wjechać na rowerze.
Postanowiliśmy rozbić namiot przy Jeziorze
Bâlea Lac. Gwieździste niebo było jeszcze
piękniejsze niż poprzedniej nocy.

Następnego dnia przebiliśmy się na
południową stronę Szosy Transfogaraskiej, która
nie była już tak spektakularna jak północna.
Wzdłuż wybrzeża wielkiego jeziora Lacul
Vidraru nad zjazdami przeważały podjazdy.
Zmęczeni słońcem padliśmy po godzinie 16, w
Corbeni nad rzeką Arges.

Niziny

Minęły równo dwa tygodnie naszej podróży.

Po zjechaniu z Fogaraszy i właściwie po
opuszczeniu górzystej części kraju,
zamierzaliśmy udać się przede wszystkim do
Delty Dunaju, daleko, daleko na wschodzie od
miejsca, gdzie się wtedy znajdowaliśmy. Nasze
dzienne dystanse znowu zaczęły osiągać ok. 130
km. Przypomniało nam się, że w Rumunii
znajdują się wulkany błotne, a będąc dość blisko,
grzechem byłoby do nich nie zajrzeć.

Krajobraz znacznie się zmienił, warunki
bytowe Rumunów także. Zrobiło się bardziej
europejsko niż w północnej, górzystej części
kraju. Byliśmy więc pewni, że drogi lokalne tym
razem na pewno będą asfaltowe, albo chociaż
szutrowe, ale się przeliczyliśmy.

W okolicy drogi nr 10 postanowiliśmy rozbić
się na wsi, przy czyimś podwórku, lecz ludzie
byli mocno nieufni i pokierowali nas do
przydrożnego hotelu, który okazał się zajęty
przez weselników, podobnie jak trzy kolejne.
Zapadł zmrok, a my wciąż szukaliśmy
miejscówki. Zatrzymała nas policja płynnie
posługująca się angielskim. Wyraźnie sugerowali
nam, że nocą NIE WOLNO poruszać się na
rowerze bez kamizelek odblaskowych.
Przyjęliśmy taktykę „grania głupa”, więc
policjanci kazali nam jechać dalej i na najbliższej
stacji benzynowej zakupić kamizelki. (Nie
zakupiliśmy.) Natrafiliśmy w końcu na
pensjonat, którego właściciel, jak tylko
dowiedział się, że jesteśmy na rowerach i z
Polski, pozwolił nam rozbić namiot na swojej
posesji. Podciągnął nam oświetlenie, zaprosił na
kolację i udostępnił laptopa. Bardzo miło
wspominamy tę przygodę!

Dotarliśmy do wulkanów błotnych – bardzo
interesujące zjawisko i póki co mało turystyczne.
Ale właśnie dzięki temu, można je oglądać
zupełnie za darmo. Za kilka lat, kiedy UE
weźmie to miejsce pod swoją opiekę, zapewne
skończy się swobodne przemieszczanie i
podchodzenie pod same kratery (mamy
nadzieję, że wrzucanie do nich butelek po pepsi
również).

Robiło się coraz goręcej. Temperatura około
godziny 17 nadal przekraczała 40 stopni, cienia
na szosach było jak na lekarstwo, a woda w
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butelkach szybko robiła się gorąca.
Postanowiliśmy nazajutrz podjechać z Buzâu do
Brâili pociągiem (ok. 220 km). Tym samym
zaoszczędziliśmy dzień jazdy w upale i byliśmy
dużo bliżej Delty Dunaju.

Z Brâili przeprawiliśmy się promem przez
Dunaj, kierując się na wschód. Nastąpiła kolejna
zmiana pogody. Gdy chmury przysłoniły słońce,
poczuliśmy ogromną ulgę, lecz nie minęła
godzina, a rozpadał się silny deszcz i pojawiły
pioruny.

Im bliżej Tulczy tym wiał silniejszy wiatr.
Natomiast tuż za miastem – słonecznie, rozległe
przestrzenie i wiele ptaków. Jako cel w Delcie
wyznaczyliśmy wioskę Murighiol, skąd nazajutrz
planowaliśmy udać się na obserwację pelikanów.
W informacji turystycznej w Tulczy
dowiedzieliśmy się, że samodzielnie nie można
wpłynąć na teren Delty – trzeba mieć specjalne
zezwolenie i.. . łódkę. Pozostało nam więc
wynajęcie (droga sprawa) łodzi od lokalsa. Na
campingu, na który trafiliśmy w Murighiol, była
para młodych Niemców i dwie autostopowiczki z

Austrii. W szóstkę zrzuciliśmy się na łódź i
kolejnego dnia płynęliśmy już po kanałach
Dunaju. Nasz kapitan był zabawny, ale też znał
się na rzeczy, więc zbrał nas tam, gdzie tysiące
(jak nie dziesiątki tysięcy) tych ptaków
wygrzewały się na słońcu. Wpłynęliśmy w
pelikanie stado, a następnie płynęliśmy tak blisko
nich, prawie na wyciągnięcie ręki. Widok był
niesamowity i ogromnie wzruszający. Brak słów,
to trzeba zobaczyć na własne oczy.

Z Murighiol ruszyliśmy do Babadag (nie
polecamy zdecydowanie ze względu na wielu
żebrzących mieszkańców), a następnie do
Cetatea Histria, gdzie rozbiliśmy namiot tuż przy
ruinach starożytnej greckiej osady z VII w. p. n.
e.

Byliśmy coraz bliżej linii brzegowej. Rumunia
ma niewielki dostęp do Morza Czarnego, a że od
Constanty do Mangalii wiedzie autostrada,
postanowiliśmy zatrzymać się na campingu na
północ od Constanty. (Wcześniej przejechaliśmy
tą autostradą niecałe 15 km z nadzieją, że coś
fajnego się trafi po drodze, lecz kosztowało nas

PPeelliikkaannyy ww ddeellcciiee DDuunnaajjuu -- ffoott.. :: BB.. PPooddrróóżżnnyy



559

to za wiele nerwów – wróciliśmy się.) Na plaży
prześladowała nas piosenka z rumuńskiej
reklamy Tigera pt. „Vara nu dorm”. Wygrzaliśmy
się na słońcu, udało nam się zobaczyć jego
wschód, zamoczyliśmy się w morzu,
nazbieraliśmy czarnych muszelek i nadszedł czas
powrotu...

Powrót

Dworzec kolejowy w Constanty obfitował w
połączenia z prawie każdym większym
rumuńskim miastem, w tym ze stolicą kraju, w
której planowaliśmy zatrzymać się na jeden
dzień. W informacji kolejowej pani
poinformowała nas, że z rowerami to się nie da i
nie ma pociągu, który zabrałby nas pod granicę
rumuńsko-węgierską. Lekko załamani wyszliśmy
ochłonąć przed dworzec. Niedługo tam
czekaliśmy, aż transport sam się znalazł. Wielu
kierowców prywatnych busów zapytywało nas
dokąd chcemy jechać i podkreślali, że nasze
obładowane rowery to żaden problem. Mimo
tych kilku okazji zaryzykowaliśmy ponownie na
dworcu, tym razem przy kasie. U innej pani
wszystko było możliwe i kupiliśmy bilety na
następny dzień do Bukaresztu. Zwiedziliśmy
miasto – chaotyczne i głośne. Jednak miało ono
swój klimat – kto był, ten wie.

Nazajutrz, wyjechaliśmy pociągiem z
Bukaresztu w kierunku północnej granicy z
Węgrami. W obu pociągach znajdował się wagon
rowerowy, a każdy pasażer posiadał miejscówkę.
Wygodnie i czysto. Po ponad 15-godzinnej
podróży dotarliśmy do Satu Mare.
Zatrzymaliśmy się na noc w pierwszym
napotkanym hotelu, gdzie w nocy okradziono
nasze rowery z lampek. Rowery stały w
hotelowym „bezpiecznym miejscu” pod okiem
nocnego stróża. Niestety zauważyliśmy brak
oświetlenia dopiero za węgierską granicą i
powrót nie miałby sensu. Źli podjechaliśmy
koleją w pobliże Słowacji, na terytorium której
spędzaliśmy już noc. Tego dnia minęły równo 4
tygodnie naszej podróży, a na liczniku wyświetlił
się drugi tysiąc. Nad ranem obudził nas deszcz.
Szybko zwinęliśmy namiot i już w ulewie
dojechaliśmy do stacyjki, skąd kontynuowaliśmy
powrót do domu. Cały dzień upłynął nam w
pociągach, a następnego dnia śniadanie jedliśmy
już w domu.

Małgorzata Żukowska

Bartosz Podróżny
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Wyjechaliśmy razem z Inowrocławia aby
zobaczyć jak to jest pod namiotem gdy

temperatura jest bliska zeru. Mieliśmy też chęć
wyrwać się po prostu gdzieś, ponieważ
bezśniegowa aura pozwalała bezproblemowo
śmigać na cienkich oponach. Chciałem też
sprawdzić przed wyjazdem majowym, jak
sprawuje się rower z obciążeniem, był to dla
mojego trekkinga pierwszy taki wyjazd.

Dzień 1:

Inowrocław - Kruszwica - Ostrowo - Złotowo
- Nożyczyn - Wtorek - Wilczogóra - Mrówki (ok.
65 km)

Szło gładko, trochę wiało i niestety też w
„mordę”. Gadaliśmy i sobie spokojnym tempem
jechaliśmy. Pierwszą atrakcją była kolegiata
romańska w Kruszwicy oraz popularnie zwana
„Mysia wieża”. Ale to jest już tak znane, że
jedziemy dalej. W miejscowości Złotowo
przepłynęliśmy promem jezioro Gopło, a po

drugiej stronie „małe co nieco”, które składało
m.in. ze świątecznych czekoladek. Pogoda super,
jedziemy dalej. Drogi są różne, asfaltowe,
gruntowe, zupełnie z boku tak aby sobie można
było jechać bez obaw obok siebie i móc gadać.
Obiad zjedliśmy koło sklepu na ławce w wiosce
Wtorek, w tej temperaturze to myśleliśmy, że
makaron to nigdy się nie ugotuje. Wyszły
problemy z ugotowaniem na gazie w
temperaturze 0-3 stopnie C. Ale w końcu... .
smaczne było. A problemy z gotowaniem
skłoniły cinka do zakupu maszynki benzynowej.
Przykładowo wodę na herbatę nie mogliśmy
ugotować w ciągu 20 minut. Z pełymi brzuchami
pojechaliśmy dalej, znaleźć miejscówkę na
spanie. Nocleg był dla nas tym najważniejszym
motywem tego wyjazdu. Miejscówkę znaleźliśmy
z tyłu nieczynnego poza sezonem letnim ośrodka
wypoczynkowego w Mrówkach. Klimat był tam
super. Drzewa jakieś powyginane, niektóre
poprzewracane, a jezioro było skute lodem. Na
szczęście wszystko co wzięliśmy pod względem
sprzętu się sprawdziło, zarówno namiot, który
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był pierwszy raz rozłożony, jak i śpiwory,
ubranie. Noc była spokojna, bezproblemowa.

Dzień 2: Mrówki - Orchowo - Trzemżal -
Trzemeszno (ok. 35 km)

Poranek był wietrzny, namiot się pięknie
suszył. Na jeziorze siedział sobie zupełnie bez
ruchu wędkarz i spokojnie czekał na swoją
ofiarę. Świeciło słońce, ale ta piękna pogoda
dopiero później pokazała jaka jest nam
przyjazna. Po złożeniu sprzętu, kawałek dalej od
naszego biwaku, zjedliśmy śniadanie przy
urządzonych ławkach i stolikach, które były
jedną z inwestycji na rzecz turystyki w
Powidzkim Parku Krajobrazowym. Ruszyliśmy
dalej. Kolejne kilometry pokazały, że pierwotnie
zaplanowaną trasę będziemy musieli zmienić, bo
wiatr jest okrutny. Wiało niemiłosiernie, „w
mordę” oczywiście. Miejscami mieliśmy
prędkość 8 km/h. Przez pewnien czas czuliśmy
smród palonych papierosów, ale nikogo palącego
koło nas nie było. W pewnym momencie z
przeciwka (czyli z wiatrem) zaczął się zbliżać
szybkim tempem rowerzysta, z papierosem w

buzi i półrozebrany. Rozpięta koszula powiewała
niczym skrzydła batmana. Pędził z wiatrem na
jakimś gracie tak, że tylko śmignął koło nas. No
tak, super przy nim wyglądaliśmy, my tu
zmachani walczymy z żywiołem, a ten jakby nic.
Umordowani tym wiatrem dotarliśmy do
Trzemeszna, gdzie zjedliśmy pyszną pizzę.
Następnie na PKP i do domu.

Weekend był bardzo udany. Szkoda że tak wiało ale

wspominamy wypad bardzo mile. Ja po tym wyjeździe

zmieniłem bagażnik, który okazał się być za wiotki.

Cinkowy sprzęt także nie zawiódł, ale wyjazd skłonił

Cinka do zakupu maszynki benzynowej. Ten wyjazd

nakręcił nas na kolejne wspólne wypady, niedługie ale

bardzo nam psychicznie i fizycznie potrzebne.
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29 KWIETNIA – 11 MAJA 2012

Pośród kilku krajów „kotła bałkańskiego” jestsobie takie małe państewko, wielkości
województwa lubuskiego… Czarnogóra. Można
by rzec, w tydzień się objedzie całe i obejrzy
wszystko co ciekawe, a nawet więcej. Nic bardziej
mylnego. Czarnogóra to prawdziwa perła Bałkan.
Pełna kontrastów, zmieniających się co kilka
kilometrów widoków, wspaniałej przyrody i gór.
Gór po horyzont. Od granicy do granicy. Tego
właśnie razem z moją żoną szukaliśmy. Ucieczki w
góry od zgiełku codzienności, chłonięcia
wspaniałych krajobrazów i nawiązania nici
porozumienia z mieszkańcami. Czarnogóra
spełniła nasze oczekiwania i to z ogromną
nawiązką.

Razem z naszymi przyjaciółmi, Wojtkiem i
Asią wyjechaliśmy samochodem z Poznania, by
po ponad dobie jazdy (nie wliczając postoju na
nocleg) popołudniową porą zatrzymać się przed
knajpką na obrzeżach Mojkovaca. Tam
zamówiliśmy obiad, umówiliśmy się na
pozostawienie auta na 2 tygodnie. Zanim podali
nam „mesane meso”, zdążyliśmy przygotować
rowery i objuczyć je sakwami. Po niespiesznym
trawieniu późnym popołudniem ruszyliśmy w
trasę.

Naszą podróż rozpoczęliśmy atrakcji z
najwyższej półki. Dolina, a od pewnego
momentu olbrzymi kanion, występuje
praktycznie we wszystkich folderach
turystycznych traktujących o Czarnogórze.
Pierwszego dnia nie było nam dane ujrzeć
kanionu w pełnej okazałości, ale znaleźliśmy za
to wspaniały nocleg na łące w wiosce Bistrica.
Zmierzchało już, a mapa jednoznacznie
wskazywała, że przez tę wioskę przepływa jedyny
w okolicy potok (pomijając rzekę Tarę). Gdy
dojechaliśmy do wioski, zagadałem młodych
chłopaków, którzy pili na schodach
niewykończonego domu colę z
niezidentyfikowanym wspomagaczem, czy nie
można by gdzieś w okolicy rozbić namiotu i
przenocować. A oni bez większego namysłu
wskazali nam należącą do ich rodziny łączkę
nieopodal, nad potokiem. Nie niepokojeni przez
nikogo, tak spędziliśmy pierwszy nocleg na
czarnogórskiej ziemi.

A rankiem, gdy tylko wyściubiłem nos z
namiotu, ujrzałem starszego rodu kręcącego się
nieopodal namiotu. Całkiem łysy, z wielkim
wąsem, w ręce trzymał słusznej wielkości
antałek, a w drugiej kieliszek. Tak nas postanowił
przywitać o poranku. Tandemowcy trochę się
krygowali, ja natomiast starałem się zachować na
poziomie. Albo w pionie? ;) Nie, nie, nic z tych
rzeczy. Przecież czekał nas cały dzień kręcenia,
piękna pogoda i wspaniałe widoki.
Podziękowaliśmy za możliwość noclegu,
poranny poczęstunek i ruszyliśmy. Kanion
faktycznie był imponujący. Prawie pionowe
ściany wznosiły się po kilkaset metrów ponad
drogą, która wiła się łagodnie prowadząc nas z
nurtem rzeki. Po prostu idylla. Miałem tylko
nadzieję, że tak wspaniała atrakcja nie przyćmi
kolejnych? W końcu dotarliśmy do słynnego
mostu na Tarze, gdzie były kręcone zdjęcia do
filmu „Działa Navarony”. Po odpoczynku, lodach
i spacerze zaczęliśmy wdrapywać się na nasz
pierwszy podjazd. Celem na ten dzień stała się
miejscowość Žabljak, położona u stóp parku
narodowego Durmitor. Jednak aby tam dotrzeć,
musieliśmy wznieść się z poziomu rzeki na
płaskowyż, na którym położona jest ta
miejscowość. I pojawiły się pierwsze poty. Po
wyjechaniu z kanionu do Žabljaka pozostało
kilkanaście kilometrów jazdy płaskowyżem. Po
drodze spotkaliśmy patrol policji, który stał przy
szosie w środku lasu, a ruch drogowy tutaj
praktycznie nie istniał ;) . W centrum Žabljaka po
zrobieniu zakupów nie zdążyliśmy się
zastanowić, co zrobić z tak dobrze rozpoczętym
wieczorem, a tu jak spod ziemi wyłonił się
jegomość i zaczął nas namawiać na nocleg na
jego kempingu. Podarował nam wizytówki oraz
płyty CD z materiałami promocyjnymi o
Durmitorze i okolicy. Zapewniał nas, że można u
niego dobrze zjeść i napić się. Tak nas urzekł
swoją przedsiębiorczością, a chyba jeszcze
bardziej dobrą ceną (10 Euro za nas wszystkich),
że przystaliśmy na jego propozycję. Gdy
zmierzaliśmy ku wskazanemu przez tego
człowieka miejscu, okazało się, że kamping jest
położony w najwyższej części miasta, ale za to
przy samej granicy parku narodowego. Zanim
się tam wdrapaliśmy, zdążyło się zrobić ciemno i
nadspodziewanie zimno. Szybko rozbiliśmy
namioty i poszliśmy się wykąpać do domku, do
którego dostaliśmy klucze. Właściciel kempingu
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był mocno zatroskany o Alę, bał się, że w nocy
zmarznie, więc przyniósł nam elektryczny
grzejnik i przedłużacz sięgający aż do jego domu.
Zaproponował, abyśmy wstawili go sobie do
namiotu i zapewnił, że to jest gratis, od niego dla
Ali. Podziękowaliśmy grzecznie i wskazaliśmy na
nasze puchowe śpiwory, zapewniając go, że Ali
nic nie będzie.

Noc na kempingu w Žabljaku faktycznie była
naszą najzimniejszą nocą w trakcie wyjazdu –
temperatura spadła w okolice zera. O poranku
właściciel kempingu w zaufaniu powiedział nam,
że mieszka przy granicy parku i stąd prowadzi
szlak pieszy do Czarnego Jeziora. Idąc tym
szlakiem omija się strażników, którzy sprzedają
bilety do Parku. Poinstruowani jego
wskazówkami po śniadaniu wybraliśmy się na
pieszą wycieczkę. Droga przez las była ciężka,
gdyż w pod osłoną koron drzew śnieg nie zdążył
jeszcze stopnieć i momentami były ponad
półmetrowe zaspy śnieżne, a przy powalonych
drzewach pod śniegiem puste przestrzenie, w
które kilkukrotnie wpadaliśmy po pas. Cel –
Czarne Jezioro, był jednak wart tej drogi. W
krystalicznie czystej wodzie jeziora odbijały się
masywne szczyty Durmitoru. Powrotną drogę
pokonaliśmy nie bez problemów – trochę się
pogubiliśmy – ścieżka była częściowo pod
śniegiem i często się rozgałęziała. Ale GPS
Wojtka dał radę i bez problemów
nakierowaliśmy się na bazę. Z kempingu
wygramoliliśmy się dopiero po obiedzie.
Wróciliśmy jeszcze do centrum miejscowości aby
zrobić zakupy i ruszyliśmy. Gdy opuściliśmy
Žabljak, przed naszymi oczami roztoczył się
niesamowity widok. Rozległy płaskowyż, a
dokoła same góry. Mniejsze, większe, ale
wszystkie pokryte przynajmniej w części
śniegiem. W pewnym momencie okazało się, że
na mapie nie ma naniesionej nowej –
tranzytowej – drogi w kierunku Nikši

a. Rewelacja, w takim razie stara droga, którą
zamierzałem pokierować naszą ekipę, była
dodatkowo odciążona. Faktycznie, gdy tylko
skręciliśmy w starą drogę kierującą się ku dolinie
Bukovicy ruch samochodowy zamarł. Taka jazda
nam odpowiadała. Co prawda tego dnia nie
ukręciliśmy oszałamiającej ilości kilometrów,
jednak dotarliśmy do Kosorskiej Bukovicy i tam

pod ogromnymi bukami na gospodarskiej łące
rozbiliśmy swe namioty. Stary gospodarz był
bardzo życzliwy, ale widocznie albo nie chciał się
narzucać, albo miał samotniczą naturę. Po
wskazaniu nam dogodnego miejsca na namioty
zniknął i tyle go widzieliśmy. Z pięknej
miejscówki położonej na bezleśnym stoku doliny
mieliśmy wspaniałe widoki na okolicę. A
kilkadziesiąt metrów od nas, przy serpentynie
drogi kaskadami spływał potok, ewenement jak
na tę krasową okolicę.

Kolejny dzień przyniósł nam na dzień dobry
łagodny podjazd i trasę przez naprawdę sielskie
okolice. Przed Šavnikiem przejechaliśmy przez
nową szosę i zaraz dalej napotkaliśmy na
przytulną knajpkę na odludziu. Zrobiło się
strasznie gorąco, więc część ekipy wyjęła chłodne
jeszcze kefirki, a ja z Monią kupiliśmy sobie po
Nikšićkim ;). To było orzeźwienie. Właściciel
knajpy poinstruował nas, co można w okolicy
zobaczyć – między innymi jeden naszych
głównych celów na ten dzień. Kanion Nevideo –
Niewidzialny Kanion, położony kilka
kilometrów dalej, co prawda może wartościami
liczbowymi nie porażał, ale nie ujmowało to nic
jego niezwykłości. To był najwęższy kanion, jaki
w życiu przyszło mi oglądać. Przy głębokości
dochodzącej do 60-70 m, jego szerokość
momentami nie przekraczała 1 ,5 m! Nasza trasa
miała prowadzić mostem ponad kanionem.
Będąc już kilkanaście metrów od tego cudu
natury Monia stwierdziła: I to ma być to
wszystko – ten niepozorny mostek?

Ale gdy tylko wjechaliśmy na ten mostek,
wszyscy z niedowierzaniem spojrzeliśmy w dół.
Byliśmy ponad wlotem do kanionu. Z szerokiej
na jakieś 20 m doliny woda wpływała do
rozpadliny w skałach szerokiej na 2-3 metry i
wysokiej na jakieś 50 m. Byłem w siódmym
niebie! Oczywistym dla mnie było, że trzeba
zjechać na dół i spróbować zagłębić się kawałek
w tę rozpadlinę. Reszta ekipy natomiast nie
podzieliła mojego zdania – im wystarczyło
podziwianie kanionu z perspektywy mostu. Ale
poinformowali mnie, że mogą sobie zrobić
postój, a ja mogę na pół godzinki wybrać się na
zwiedzanie solo. Nie zwlekając czym prędzej
rozjuczyłem rower, odczepiłem przyczepkę i
popędziłem w dół. Po drodze napotkałem
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całkiem spory wodospad, o którym również
wspominał właściciel knajpy. Kilka chwil i byłem
przed wlotem do kanionu. Zostawiłem rower
pod opiekę pasącym się tam krowom,
zaciągnąłem mocniej paski sandałów i ruszyłem
po skalnych występach. Udało mi się przejść
może 60-80 m ale dalej brzegi stanowiły pionowe
ściany kanionu, a dno składało się z
wyślizganych wodnych mis. Wolałem nie
ryzykować spływu ku niewiadomemu, więc
pstrykając fotki na lewo i prawo wycofałem się
niespiesznie do roweru. Pomyślałem tylko, że
fajnie byłoby wziąć udział w spływie
kanioningowym, które są tutaj organizowane. To
by były przeżycia!

No nic, wdrapałem się do mostku, załapałem
się na przekąskę i ruszyliśmy dalej. A dalej
zaczęło się pod górę. I to nie byle jaką. Wąziutka
asfaltowa droga trawersowała strome zbocza
kanionu Komarnicy wspinając się ostro ku
płaskowyżowi. To był dopiero kanion. Ledwie
było widać dno, którym płynęła rzeka. Kilkaset
metrów pionowej skalnej ściany po obu stronach
rzeki. A my na przylepionej wąskiej drodze
pokonywaliśmy kolejne metry podjazdu
delektując się przestrzenią i błękitnym niebem.
Niedługo potem osiągnęliśmy krawędź kanionu i
mogliśmy trochę odsapnąć.

W pierwszej napotkanej wiosce na
płaskowyżu postanowiliśmy coś kupić, jednak
niezbyt wiele tam było do dostania. A z jedzenia
to już zupełnie nędza. Za to piwko z lodówki
smakowało wybornie! Podczas sjesty
stwierdziliśmy, że nie wiadomo, gdzie będzie
następna osada (mapa w tej kwestii była
niejednoznaczna), więc zapytaliśmy sklepikarza,
czy może uzupełnić nasze zapasy wody.
Sklepikarz odpowiedział, że niestety u niego nie
ma wody, ale szybko zamknął sklep, wskoczył do
swojego starego Golfa i skinął na nas abyśmy
uczynili to samo. Ja z Wojtkiem zabraliśmy
wszystkie butelki i pojechaliśmy. Po kilku
kilometrach dotarliśmy do samotnego
gospodarstwa. Sklepikarz zamienił dwa zdania z
gospodarzem i już po chwili wyciągaliśmy wodę
wiadrem z płytkiej studni. W sumie potem
okazało się, że to nie są studnie, a zbiorniki
zbierające deszczówkę. Nawodnieni wróciliśmy
do naszych dziewcząt. Podziękowaliśmy

sklepikarzowi za przysługę i ruszyliśmy drogą
mijając to samotne gospodarstwo…

Wąziutka nitka szosy, praktycznie na jeden
samochód, prowadziła nas wśród wspaniałych
krajobrazów. Z jednej strony czasami stawaliśmy
prawie na krawędzi kanionu, z drugiej mogliśmy
podziwiać piętrzące się ponad pobliskimi
pagórami najwyższe szczyty Durmitoru. Powoli
zbliżał się wieczór. Tyle już się w czasie tego
wyjazdu wydarzyło, tyle odmiennych
krajobrazów widzieliśmy, aż nie mogłem
uwierzyć, że to wszystko zdarzyło się zaledwie w
czasie trzech dni i na przestrzeni niewielu ponad
100 kilometrów!

Ciągle podjeżdżaliśmy pod górę. W kolejnej z
wiosek skończył się asfalt i zaczął „macadam”
czyli droga pokryta masą mniejszych i większych
białych kamyczków. Nie jechało się źle, trzeba
było tylko uważać skręcając, aby nie położyć
roweru. A tak zrobiła właśnie Monia na ostatnim
ze zjazdów tego dnia. Na szczęście nic jej się nie
stało, nawet rower i sakwy wyglądały na
nienaruszone. Przed wioską Bezuje natrafiliśmy
na stado owiec i pasterza. W dolinie było widać
już wioskę, więc zapytaliśmy pasterza, gdzie tu
można by się było rozstawić z namiotem. Pasterz
powiedział nam, że w centrum wioski ma dom i
kawałek łąki, więc na tej łące będziemy mogli się
rozbić. Jak tylko tam dotarliśmy, zaraz kilkoro
dzieciaków z całej wioski się zebrało i przyglądali
się jak rozbijamy obozowisko. Dwójka
najstarszych dzieciaków zebrała się na odwagę i
chwilę z nami porozmawiali. Gdy spytaliśmy się
o wodę, najstarsza dziewczynka zaprowadziła
nas do swojego domu i tam nabraliśmy wody.
Przy okazji zapytaliśmy się, czy nie mają trochę
mleka do sprzedania. Niestety gospodarze nie
mieli krowy, ale powiedzieli, że jest jedna
rodzina, która ma krowę. Po kilkunastu
minutach biegł już do nas chłopak niosąc ze sobą
dwie butelki mleka. Ustaliliśmy, ile mleko ma
kosztować i je kupiliśmy. Świeże mleko do kolacji
smakowało wybornie.

Wczesnym rankiem, jeszcze z namiotu,
zobaczyłem mijającą nas grupę turystów
rowerowych. Gdy się przyjrzałem, okazało się, że
to byli Rosjanie, którzy spali na tym samym co
my kempingu w Žabljaku. Oni pojechali szosą
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przez przełęcz Sedlo w Durmitorze, gdzie leżało
jeszcze bardzo dużo śniegu. Ale dało się.

Po śniadaniu się zebraliśmy i ruszyliśmy dalej
naszą szutrowo-asfaltową obwodnicą Durmitoru
przez Planinę Pivską. Kilka kilometrów za
wioską napotkaliśmy rozjazd. Jedna droga –
nasza – biegła dalej górną krawędzią kanionu
wzdłuż jeziora Pivskiego, a druga spadała
serpentynami do samego jeziora, przekraczała je
mostem i potem takimi samymi serpentynami
wznosiła się na płaskowyż po drugiej stronie
kanionu. Smaczku temu widokowi dodawał lazur
wody jeziora Pivskiego. Za rozjazdem skończył
się asfalt. A chwilę później Monia
zakomunikowała mi, że coś niedobrego dzieje się
z jej przerzutką. Biegi same zaczęły
przeskakiwać. Okazało się, że gdy zeszłego dnia
wywróciła się, pękł jeden ze sworzni pantografu
w tylnej przerzutce i zrobiły się w niej straszne
luzy. To powodowało, że na niskich, potrzebnych
na podjeździe biegach, łańcuch sam sobie
przeskakiwał z zębatki na zębatkę. Kiepsko,
naprawdę kiepsko to widziałem. Po
zdiagnozowaniu i wstępnych przymiarkach do
naprawy już miałem wizję jazdy w pojedynkę
drogą przez kanion, dalej do Nikšića, znalezienia
sklepu, zakupu wyposażenia i powrotu na szlak.
Ale na szczęście Wojtek uwziął się i
prowizorycznym ale skutecznym sposobem
ujarzmił prawie w całości fanaberie przerzutki.
Mogliśmy jechać dalej.

Jechaliśmy sobie dalej przez Planinę Pivską,
mijając z rzadka rozrzucone po okolicy
domostwa, aż tu nagle z jadącego przez łąkę
traktora wyskoczył trzydziestokilkuletni
mężczyzna i zawołał do nas, że zaprasza nas do
swojego domu na kawę i poczęstunek. Jego
traktor pojechał dalej, on na to nie bardzo
zważał, ale po chwili, gdy zaskoczeni tą sytuacją
zgodziliśmy się na jego propozycję, popędził za
nim i po chwili pilotował nas do swojego
gospodarstwa. Po wejściu do domu okazało się,
że mężczyzna mieszka z matką. Jego matka
akurat drzemała na kanapie, ale gdy nas tylko
zobaczyła, zerwała się bez słowa i dalej szykować
herbatę, kawę i ogólnie poczęstunek. No, takiego
obrotu sprawy się nie spodziewaliśmy. Do tego
wszystkiego nasz gospodarz wyciągnął pociągłą
butelczynę i zaczął nas raczyć zacnym,

aczkolwiek mocnym trunkiem. Nasi gospodarze
raczyli nas wszystkim, co mieli. To naprawdę
było niesamowite, tak nagle ściągnięci z drogi,
zostaliśmy przyjęci prawie tak jak dawno nie
widziana rodzina. W pewnym momencie nasz
gospodarz zmieszał się, zaczął szukać po
szafkach, nie znalazłszy tego czego szukał,
wyciągnął z kieszeni 2 euro, dał nam i
powiedział, że niestety nie ma dla Ali czekolady.
I poprosił, abyśmy ją dla niej kupili. Oczywiście
nie przyjęliśmy pieniędzy i solennie
zapewniliśmy, że Ali czekoladę od niego kupimy.
Było dopiero południe, a gospodarze zaczęli nas
namawiać, abyśmy zostali u nich na noc. Z
wielkim żalem, ale musieliśmy odmówić, bo
chcieliśmy jeszcze trochę tego dnia przejechać.
Kilometr za domostwem, w którym gościliśmy,
skończył się asfalt. Kolejne kilometry przyszło
nam jechać i pchać rowery (zaczęły się krótkie
acz strome podjazdy) drogą pokrytą głównie
luźnym żwirem i kamykami. Po sforsowaniu
jednego z podejść nagle nadciągnęła ciemna
chmura i lunęło deszczem. Na szczęście była to
tylko przelotna burza, po kilkunastu minutach
po deszczu nie było śladu, mogliśmy jechać dalej.
W końcu dojechaliśmy do najwyższych partii
płaskowyżu. Droga wiła się przez kamieniste
pagórki, a w nieckach leżało jeszcze dużo śniegu.
Tym widokom przepływające nisko po niebie
burzowe chmury dodawały jeszcze więcej
dramatyzmu. Ale tego dnia nie spadła już ani
kropla z nieba. Po kilku kilometrach zaczęliśmy
zjeżdżać w dolinkę. Droga stała się błotnista i na
bokach leżały jeszcze słusznych rozmiarów hałdy
śniegu. Chyba mieliśmy szczęście, pewnie dzień
lub dwa wcześniej ta droga była jeszcze pod
śniegiem.

W dolince stała samotna chatka. Słońce było
już bardzo nisko, więc zajechaliśmy pod tę
chatkę i chcieliśmy zapytać o możliwość rozbicia
namiotu. Z chatki zamiast gospodarza
wyglądnęła babcinka i jak tylko dowiedziała się,
że chcemy u niej przenocować, zaraz zaprosiła
nas do siebie na herbatę. A my w międzyczasie
rozbiliśmy obóz i o zmroku poszliśmy do jej
domu. Babcinka mieszkała sama tutaj od wiosny
do jesieni, tylko na zimę schodziła do doliny
mieszkać u swoich dzieci. Jej dom składał się z
jednej izby, w której było pełne wyposażenie –
piec, kuchnia, wielki stół i łóżko. Czyli wszystko,
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co do życia potrzebne. Na piecu opalanym
drewnem ugotowaliśmy sobie makaron i
zrobiliśmy kolację. Babcinka była tak przejęta
Alą, że zaproponowała Moni, aby przenocowała
z Alą u niej w domu, a nie zimnym namiocie.
Ciężko było jej wytłumaczyć, że wszystko jest ok
i że mamy ciepłe śpiwory. Ale ostatecznie udało
się. W międzyczasie babcię odwiedziło dwóch
znajomych pasterzy – wracali do swojego
przysiółka, więc po drodze wstąpili na kawę. Po
zjedzeniu kolacji podziękowaliśmy naszej
gospodyni za możliwość skorzystania z kuchni i
ogrzania się – na dworze wieczorem ciągnęło już
chłodem. Chcieliśmy ją w czymś wyręczyć, ale
nawet nie chciała o tym słyszeć. Byłem dla tej
kobiety pełen podziwu, jak w tym wieku sama
sobie radzi w tych górach, dodatkowo zajmując
się pokaźnym stadkiem kóz.

Obudziliśmy się z pięknym widokiem na łąkę
pełną krokusów i dalekie pokryte śniegiem
pasma Bioč i Maglič – niewiele niższe od
Durmitoru. Do śniadania nasza gospodyni
przyniosła nam wrzątku na herbatę, pytając czy
nie zmarzliśmy w nocy. Po śniadaniu
podziękowaliśmy jej za gościnę i ruszyliśmy dalej
naszym „macadamowym” szlakiem. Na niebie
nie było śladu po wczorajszych chmurach, więc
syciliśmy oczy niesamowitymi mozaikami
lazuru, białych skał, zieleniącej się już trawy i
śniegu. Droga falowała zgodnie z kolejnymi
pagórkami, które pokonywaliśmy już bez
większego trudu, tak jak poprzedniego dnia.
Przed miejscowością Boričje znów pojawił się
asfalt. Nowy, gładki, w sam raz na zjazd w dolinę,
którą musieliśmy „przeskoczyć”, by dotrzeć do
głównej szosy przecinającej Durmitor. Zygzaki
na przeciwległym stoku doliny nie wróżyły
łatwego podjazdu. Ani nawet łatwego
podejścia… Po wariackim zjeździe asfaltową
drogą przemknęliśmy tylko przez wioskę,
znaleźliśmy boczną drogę i rozpoczęliśmy
wspinaczkę. Słońce mocno się nam dawało we
znaki – podjazd był na południowej wystawie.
Duże kamienie i połamane gałęzie (pozostałości
po zimie) mocno utrudniały i tak już trudny
podjazd. W końcu odpuściłem i zacząłem
wprowadzać rower. Na szczęście do końca
podjazdu już było niedaleko. Stanęliśmy znów na
planinie. Do szosy mieliśmy już rzut beretem.
Wtedy wpadłem na jedynie słuszny plan, aby nie

jechać prosto do Trsy, tylko w stronę przeciwną –
w kierunku przełęczy Sedlo – tej pod śniegiem.
Dojechać jak daleko się da, zrobić dalej mały
rekonesans i wrócić w kierunku Trsy. Reszta
ekipy ochoczo przyklasnęła na ten pomysł i
pojechaliśmy. Kilkukrotnie przebijaliśmy się
przez zaspy śnieżne, aż do jednej, która liczyła
pewnie z kilometr tzn. nie było widać jej końca ;)
. Stało się to na ok. 1700 m n.p.m. Zostawiliśmy
rowery i poszliśmy na spacerek po okolicy. Przed
nami na wyciągnięcie ręki było serce Durmitoru
– Prutaš, Bobotov kuk, Sedlena Greda i inne
szczyty liczące 2400 – 2500 m n.p.m. Po
nasyceniu się tymi widokami i lekkim
przymarznięciu ruszyliśmy z powrotem w
kierunku Trsy. Myślałem, że to będzie już tylko
formalność tam dojechać, jednak sromotnie się
pomyliłem. Po drodze było jeszcze mnóstwo
krótkich podjazdów, które porządnie nas
wymęczyły. W Trsie myśleliśmy, ze sobie coś
zjemy, ale w jedynej otwartej restauracji
dziewczyna powiedziała, że na razie jeszcze nie
mają sezonu i nic nam nie może polecić.
Otwartego sklepu też nie było, a nasze zapasy
żywnościowe były już na wykończeniu. W końcu
to był już trzeci dzień od wizyty w sklepie w
Žabljaku. Po krótkiej naradzie postanowiliśmy
odpuścić dalszą drogę planiną do Šćepan Polje –
miejscowości graniczącej z Bośnią i Hercegowiną
i skrócić trasę zjeżdżjąc prosto nad jezioro
Pivskie do Plužine. Tym sposobem dostaliśmy
jeszcze jedną atrakcję, a mianowicie szaleńczy
zjazd drogą pełną tuneli, z których ostatni
zawierał w sobie skrzyżowanie dróg. Po
przekroczeniu jeziora mostem dotarliśmy do
Plužine. Miło, że sklepy w Czarnogórze są
otwarte do późnych godzin wieczornych. Po
obfitych zakupach postanowiliśmy rozbić się
gdzieś nad jeziorem. Niestety gdy wyjechaliśmy
za miasto ściemniło się i poza niegościnnymi
stromymi skarpami nie znaleźliśmy żadnego
skrawka terenu, który by się nadał do urządzenia
biwaku. Wróciliśmy do miasta, gdzie miał
znajdować się kemping. Postanowiłem jeszcze
spróbować kogoś zagadać o trawkę – zjechałem
w uliczkę ciągnącą się wzdłuż jeziora i… udało
się za pierwszym razem. Przy jednym z domów
właściciel pozwolił nam rozbić namioty na
łączce, dodatkowo zostawił otwartą łazienkę w
domku gospodarczym. Pełen wypas.
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Następnego dnia pożegnaliśmy się z
Durmitorem i jazdą planiną Pivską, ale
bynajmniej nie oznaczało to rozstania z górami.
Nasza trasa wiodła w kierunku Nikšića, do
pokonania mieliśmy kilka pomniejszych
przełęczy przez otaczające nas pasma. Dopiero
późnym popołudniem zaczęliśmy zjeżdżać z gór
w kierunku miasta. Powoli zaczęliśmy się
rozglądać za noclegiem, wcześniej jednak
odwiedziliśmy dobrze wyposażony spożywczak.
Gdy pakowaliśmy zakupy, przed sklepem
zatrzymał się samochód i wysiadła z niego para.
Podeszli do nas i powiedzieli, że znają nas z
opowiadania swojej matki. Okazało się, że to
były dzieci babcinki, która nas przyjęła i ugościła
w górach. Jednak Czarnogóra to mały kraj ;)
Jakby tego było mało, zaraz potem podszedł do
nas miejscowy chłopak i powiedział, że zaprasza
nas na kawę do siebie. No co mieliśmy robić…
oczywiście z zaproszenia skorzystaliśmy. A
zaproszenie pochodziło od jego matki, która była
ciekawa naszej podróży i ugościła nas na tarasie
kawą i herbatą. Na pytanie o możliwość noclegu
odpowiedziała, że z chęcią by pozwoliła nam się
rozbić u niej za domem, ale akurat będą kosić
trawę (która osiągała już ponad pół metra!) dla
zwierząt i by były problemy z koszeniem. Po tej
krótkiej wizycie pojechaliśmy dalej. Ujechaliśmy
może z kilometr i trafiliśmy na starszego
człowieka, który krzątał się przed domem.
Dziadek zapytany o możliwość rozbicia namiotu
odpowiedział, że możemy nawet spać u niego w
domu, jeśli chcemy. Nie chcąc się narzucać
rozbiliśmy namioty przy ogródku. Dziadek
zaprosił nas do siebie na taras, zaproponował,
abyśmy zrobili sobie kolację u niego w kuchni i
skorzystali z łazienki, jeśli chcemy się umyć, czy
wykąpać. No i na stole pojawiło się dla nas piwo i
papryka konserwowa własnej roboty. Dziadkowi
tak dobrze się z nami rozmawiało, że opuścił nas,
a po chwili wrócił z kolejnymi butelkami piwa.
Zapowiadał się długi wieczór…

Rano miałem pewne opory co do wstawania.
A dziadek już siedział na ganku i popijał piwko.
Ten to miał krzepę. Po śniadaniu podczas
pożegnania Ala dostała ogromniastą czekoladę.
Do Nikšića zostało nam kilka kilometrów. Ale
jakoś nie czuliśmy potrzeby zagłębiania się w
miejską cywilizację i okrążyliśmy miasto
opłotkami do drogi kierującej się ku wybrzeżu.

Jako, że była to droga krajowa w kierunku
granicy z Bośnią i Hercegowiną, musieliśmy
pogodzić się z istniejącym ruchem drogowym.
Prawdopodobnie na odcinku dwudziestu kilku
kilometrów minęło nas więcej ciężarówek, niż w
przeciągu wszystkich poprzednich dni, ale i tak
nie zaliczyłbym tej drogi do mocno obciążonej.
W porównaniu do Polskich krajówek – było
całkiem przyzwoicie. Droga przecinała niskie
pasmo gór, więc trzeba było się wdrapać
łagodnym podjazdem na przełączkę. Wojtek
usiłował sprawdzić, czy uda się pojechać
rozebraną linią kolejową biegnącą wzdłuż naszej
drogi, niestety poszczególne odcinki trasy nie
miały ciągłości i musieliśmy się wracać do
głównej drogi. Za miejscowością Rudine
odbiliśmy w boczną drogę. To był strzał w
dziesiątkę – przy zerowym ruchu droga wiła się
nieskończonymi zakrętami przez niskie góry. I
tak powoli się pnąc dotarliśmy głównej szosy w
kierunku wybrzeża. W sumie mogliśmy bez
problemu dojechać nad samo morze, jednak
spodziewając się trudności w znalezieniu tam
miejsca na nocleg postanowiliśmy skorzystać z
dobrodziejstw rozległego polja (czyli płaskiej
przestrzeni otoczonej górami). Biwak
urządziliśmy w sadzie, a wodę nabieraliśmy z
udostępnionego przez właściciela studnio-
zbiornika. Ogólnie, gdyby nie życzliwość
gospodarzy, to byłoby krucho z wodą, gdyż
mimo wiosennej pory ani razu jeszcze nie
spotkaliśmy źródełek, z których moglibyśmy
skorzystać. Po prostu kras wypijał wszystko.

Rankiem następnego dnia obudziło nas
bębnienie deszczu o ściany namiotu. Na
szczęście nie trwało to długo i po godzinie
oczekiwania mogliśmy zwinąć nasze obozowisko
i ruszyć nad morze. Gdy dotarliśmy do miejsca, z
którego widać już było Zatokę Kotorską,
zobaczyliśmy, że do morza biegną dwie drogi –
pierwsza nowa – prosta i szeroka z ruchem
samochodowym oraz druga stara, bardzo wąska
i już nie pierwszej świeżości. Wybór był
oczywisty. Chłonąc piękne widoki na zatokę
uważnie zjeżdżaliśmy do Risanu. Droga była
szeroka na jeden samochód, ale nic już tędy nie
jeździło ze względu na jej stan. Momentami była
już nieco poosuwana, wypłukana deszczem i
dziurawa, ale nie utrudniało to w dużym stopniu
jazdy. W Risanie poczuliśmy się jak w środku
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lata – palmy, temperatura grubo przekraczająca
20 stopni, wilgotne powietrze. Tylko ruch na
drodze wzdłuż wybrzeża był spory, a nie była to
jeszcze właściwa magistrala Jadrańska. Na
szczęście samochody jeździły dość ostrożnie i
można było w miarę sprawnie i bezpiecznie się
przemieszczać. Po drodze mijaliśmy bardzo
malownicze miejscowości, z których najbardziej
urokliwą był Perast. Wieczorem dojechaliśmy do
Kotoru – wspaniałej zabytkowej miejscowości, w

której mieliśmy nadzieję znaleźć jakieś miejsce
na kemping, a w ostateczności jakąś kwaterę. Bo
nie spodziewałem się znaleźć dzikiego noclegu w
tak gęstej zabudowie. Przejechaliśmy przez
centrum mając w planach zwiedzić je
gruntownie nazajutrz i zaczęliśmy się rozglądać
za noclegiem. Okazało się, że w Kotorze nie ma
kempingu, przejechaliśmy więc dalej do
miejscowości Muo położonej po przeciwnej
stronie zatoki niż Kotor. Byliśmy już prawie
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nastawieni na kwaterę, gdy w najmniej
oczekiwanym miejscu udało się! Na tyłach małej
firmy, na betonowym placu w przeciągu
kilkunastu minut stanęły nasze namioty. Młodzi
mieszkańcy pobliskiego domu powiedzieli nam,
że jak najbardziej możemy się u nich rozbić,
firma nie funkcjonuje, więc nic nam nie będzie
przeszkadzało o poranku. Dostaliśmy też dwa
pięciolitrowe baniaki z wodą. Gdy dziewczyny
poległy już w namiotach, razem z Wojtkiem

przeszedłem się kawałeczek nabrzeżem. Z
miejsca naszego noclegu był świetny widok na
Kotor i otaczające go na stokach gór
podświetlone mury obronne. Bajka.

Przedpołudnie następnego dnia
spożytkowaliśmy na zwiedzanie starówki.
Dopiero w południe ruszyliśmy w szranki z
naszym największym wyzwaniem tej wyprawy –
podjazdem do mauzoleum Piotra Niegosza,
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króla Czarnogóry, które znajdowało się na
jednym z dwóch najwyższych szczytów masywu
Lovcen – na wysokości 1650 m n.p.m. Wąska
droga wynosiła nas coraz wyżej i wyżej, aż w
końcu zobaczyliśmy wszystkie trzy odnogi zatoki
Kotorskiej. Droga nie była zbyt stroma, do tego
nachylenie podjazdu było bardzo jednostaje,
jechało się bardzo przyjemnie. Dopiero po
odbiciu w boczną drogę prowadzącą na przełęcz
pomiędzy Šturovnikiem a Jezerskim vrchem
zrobiło się stromo. Na zjeździe w boczną drogę
musieliśmy kupić bilety wstępu, gdyż masyw
Lovćenu jest objęty ochroną jako park narodowy.
Przed wieczorem zaczęła nam się kończyć woda,
a nie było już nigdzie żadnych domostw, gdzie
można by było ją uzupełnić. W końcu w
ostatnich promieniach słońca dotarliśmy do
przełęczy. Przed nami była już tylko droga na
sam szczyt do mauzoleum, ale ze względu na
zbyt późną porę odpuściliśmy i zostawiliśmy ten
punkt na następny dzień. Odjechaliśmy terenem
w bok od szosy i znaleźliśmy osłoniętą drzewami
w miarę płaską polankę, w sam raz na namioty.
Wokoło leżały jeszcze pozostałości zimy – płaty
śniegu – więc o wodę nie musieliśmy się już
martwić. Wystarczyło ją tylko wytopić i
zagotować w menażce.

I kolejny dzień przywitał nas słońcem.
Podjechanie do parkingu pod samym szczytem
nie zajęło nam zbyt dużo czasu. Tam
zostawiliśmy rowery same sobie i schodami
podeszliśmy do mauzoleum. Pogodę mieliśmy
wymarzoną na podziwianie rozległych widoków
rozpościerających się ze szczytu. Teraz mieliśmy
jak na dłoni praktycznie całą Czarnogórę. Od
Durmitoru po Prokletje i jezioro Szkoderskie. W
sumie to mieliśmy bardzo duże szczęście, gdyż
droga na sam szczyt została odśnieżona kilka dni
wcześniej i na ostatniej prostej zalegały jeszcze
kilkumetrowe hałdy śniegu. Samo mauzoleum,
nie wiedzieć czemu, było tego dnia zamknięte,
mimo, że to był akurat dzień świąteczny w
Czarnogórze. Ale zbytnio nas to nie martwiło –
to, co widzieliśmy dokoła siebie i tak już było w
zupełności wystarczające do wprawienia nas w
zachwyt. A przed nami rysowała się jeszcze
wspaniała perspektywa. Po ubiegłodniowym
podjeździe czekał nas kilkunastokilometrowy
zjazd do Cetyni, i podobnie dalej do Rjeki
Crnojevićy, miejscowości położonej kilkadziesiąt

metrów nad poziomem morza.

Zjazd do Cetyni to była rowerowa poezja
sama w sobie. Szybkie zakręty, mało hamowania
i prawie zero pedałowania. W mieście zrobiliśmy
zakupy, odwiedziliśmy przestronne zabytkowe
centrum i zjedliśmy porządny obiad. Rozmowy z
kelnerem zapadną nam głęboko w pamięć ! .
Spodobało mi się to miasteczko. Bo w sumie
takie określenie najbardziej pasowało mi do byłej
stolicy Czarnogóry. Po sjeście zaliczyliśmy
kolejny zjazd – to niesamowite, jak w przeciągu
tego dnia zmieniały się krajobrazy i klimat.
Rankiem jechaliśmy drogą wyciętą w ogromnych
hałdach śniegu, a popołudniu pedałowaliśmy
wzdłuż leniwej rzeki otoczonej winnicami na
pagórkach. Przed wieczorem zjechaliśmy z drogi
do wioski składającej się z kilku domostw.
Zapytany o możliwość noclegu mężczyzna
zaproponował nam rozbicie namiotów w swojej
winnicy. Ostrzegł nas tylko, żeby za bardzo nie
chodzić po krzakach i wysokich trawach ze
względu na kleszcze. I zostawił nam butelkę
swojego wina na dobry sen ! .

Rankiem obudził nas warkot samochodu. Do
naszego gospodarza przyjechało dwóch
mężczyzn z jego rodziny, którzy zamierzali
pomóc mu w pracach w winnicy. Oczywiście na
przywitanie starszy z nich wyciągnął karafkę i
kieliszek, co poprawiło nam i tak już bardzo
dobre humory. Pożegnaliśmy się serdecznie i
ruszyliśmy w drogę. Słońce szybko nagrzało
powietrze do temperatur, do których zupełnie
nie byliśmy przyzwyczajeni będąc w górach. Pot
lał się z nas ciurkiem. Ale nagrodą za tę
niedogodność były jakże odmienne od
wszystkich dotychczasowych widoki na
rozlewiska jeziora Szkoderskiego i otaczające go
góry. Mimo że byliśmy na poziomie 100-200 m
n.p.m. to otaczające nas góry nie pozwalały
zapomnieć, gdzie jesteśmy. Przed miejscowością
Virpazar zaliczyliśmy nawet serpentyny z 200 na
15 m n.p.m.

W Virpazarze chcieliśmy dla Ali znaleźć jakiś
plac zabaw, których braku doświadczała już od
ładnych kilku dni. Niestety nawet przy siedzibie
Parku Narodowego Jeziora Szkoderskiego nic nie
było. Rekompensatą za to były pyszne lody, które
znacząco poprawiły morale najmłodszej części
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naszej kompanii. Z Virpazaru chwilę jechaliśmy
wzdłuż jeziora Szkoderskiego, które o tej porze
roku ma wysoki stan wody i przykrywa rozległe
tereny zalewowe, które stanowią 20-30% jego
powierzchni. Później w ciągu lata poziom wody
opada i obszar jeziora ulega znacznemu
zmniejszeniu. Po kilku kilometrach odbiliśmy w
starą drogę przez góry, którędy podążyliśmy w
kierunku Baru, celu naszej podróży. Drogą tą, od
kiedy wybudowano tunel przez góry, oprócz
lokalnych mieszkańców nikt nie jeździł. Pasmo
Rumija, które mieliśmy do pokonania, było
zupełnie inne od wszystkich wcześniej mijanych.
Pierwszy raz na naszej trasie pojawiły się
strumyki, w których można było zaczerpnąć
wody i się wykąpać. Przy tej temperaturze to była
wielka radość. W trakcie podjazdu przyjrzałem
się uważniej mapie i naszej drodze. Okazało się,
że oprócz przełęczy położonej na 800 m n.p.m.
jest też alternatywna dróżka zaznaczona
przerywaną linią. To był tunel. I to całkiem długi,
bo mierzący ponad kilometr. Dodatkową jego
zaletą było to, że przebiegał o 150 m niżej od
przełęczy. Więc czekała nas dodatkowa atrakcja.
Przed wjazdem doń ubraliśmy się ciepło – co w
trakcie przejazdu okazało się jak najbardziej
zasadne. W tunelu było poniżej 10 st. C. Sam
tunel też był ciekawy – jego gabaryty pozwalały
na przejechanie tylko jednego samochodu, więc
w czasach jego świetności możliwy był tutaj tylko
ruch wahadłowy. W środku było ciemno i
mokro, tak więc jazda dostarczała nam sporo
adrenaliny. Ale udało się go pokonać bez
żadnych przykrych niespodzianek. Zaraz za
tunelem odkryliśmy zrujnowany ośrodek
wypoczynkowy w lesie. Obok przepływał
strumień, więc miejsce i pora na biwak były
wyśmienite, gdyż słońce chyliło się już ku
horyzontowi. Na głównym trawiastym placu
mieliśmy mnóstwo miejsca na rozbicie
namiotów. Znalazło się też trochę chrustu aby
rozpalić pożegnalne ognisko, ostatni wieczór
trzeba było spędzić z honorami.

Rano nie spieszyliśmy się zbytnio, do Baru
zostało nam zaledwie dwadzieścia kilka
kilometrów – i to praktycznie cały czas z górki. Z
naszej miejscówki widać było jak na dłoni
zabudowania Baru i Adriatyk. Po godzinie jazdy
już byliśmy w Barze. Pierwsze kroki
skierowaliśmy na dworzec kolejowy, aby ustalić

plan powrotu do Mojkovaca. Gdy to już
mieliśmy opanowane, ekipa zapragnęła chociaż
symbolicznie zanurzyć się w morzu, więc
podjechaliśmy na plażę. Po godzinie wylegiwania
się i moczenia w słonej wodzie pojechaliśmy na
zakupy i ostatecznie na dworzec.

Przejazd pociągiem odbył się bez żadnych
problemów, jedynie jakiś nadgorliwy pasażer
koniecznie chciał wysiąść drzwiami, które były
zatarasowane naszymi rowerami. Ogólnie sama
jazda pociągiem przez Czarnogórę była atrakcją
samą w sobie, gdyż trasa jest bardzo widokowa -
wiedzie wieloma wysokimi wiaduktami i
tunelami.

Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do
Mojkovaca. Początkowo chcieliśmy odpocząć
przed jazdą i znaleźć miejsce na biwak w okolicy.
Jednak ostatecznie zrezygnowaliśmy z
biwakowania i wróciliśmy do samochodu się
zapakować. Przespaliśmy się w małym moteliku
w Bijelo Polju przed granicą z Serbią i rankiem
następnego dnia ruszyliśmy w drogę powrotną
do Polski. Z naprawdę wielkim żalem i mocnym
postanowieniem powrotu…
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Decyzję podjąłem w pół godziny pod koniec
grudnia. Plan był prosty - trzeba coś zrobić z

resztką urlopu. I  trzeba to zrobić na rowerze.
Wybór padł na Irlandię (Éire), bo … ze Szczecina
są tam bezpośrednie loty.

Kiedy już kupiłem bilety, ogarnęły mnie pierwsze
wątpliwości. Irlandia? Przecież tam ciągle pada!
Rowerowa wyprawa w ostatnim tygodniu marca
to zagranie dość ryzykowne. Na miejscu okazało
się, że jestem niesamowitym szczęściarzem.
Padało tylko raz, poza tym miałem 8 dni pięknego
słońca.

W Dublinie (Baile Átha Cliath) zajmują się
mną Jola, Arek i Marysia, przyjaciele z forum
podrozerowerowe.info. Arek odbiera mnie z
lotniska, Jola mimo późnej pory czeka na mnie z
kolacją. Karton, w którym leciał rower będzie
czekał u nich na mój powrót.

Rano skręcam rower i ruszam. Arek bierze
wolne i jedzie ze mną, żeby pokazać mi wyjazd z
miasta i wprowadzić w Wicklow Mountains
(Sléibhte Chill Mhantáin). Dublin jest
niesamowicie położony, dosłownie z miasta
wjeżdża się w wysokie góry! Najwyższy punkt
wyprawy osiągam już po 25 km. A góry piękne.
Brąz wszechobecnych pól torfowych, najbardziej
soczysta zieleń trawy, jaką kiedykolwiek
widziałem i żółte charakterystyczne kwiatki.
Irlandia jest piękna!

Na jednym z podjazdów łańcuch spada mi na
szprychy. Na razie to lekceważę i po szybkiej
naprawie jedziemy dalej.

Na przełęczy Sally Gap (Bearnas na Diallaite)
rozstajemy się. Arek skręca do Dublina, a na
mnie czeka nagroda za wspinaczkę. Długi zjazd
między polami torfów. Podobno to najwyżej
położona publiczna droga w Irlandii. A prowadzi
m.in. nad jeziorem Lough Tay. Lubię jeździć sam
i cieszy mnie ta samotna wyprawa, ale nad
Lough Tay stwierdzam, że jeśli nie przywiozę
kiedyś rodziny do Irlandii, żeby podzielić się z
nimi tym widokiem, to będę strasznym
samolubem.

Wieczorem zaczynam szukać miejsca na
nocleg. A z rozbiciem namiotu na dziko jest

problem. Otóż cała Irlandia jest wygrodzona
murkami. Każdy kawałek ziemi ma swojego
właściciela, który ogradza go. Murki nie są
wysokie, ale wchodzenie komuś na pole, bez
pytania, wydaje mi się nieeleganckie. Już niemal
po ciemku znajduję kawałek trawy na poboczu
drogi. Spada krótki deszcz, jedyny na tej
wyprawie.

Rano zjadam ostatnią kanapkę, którą
przygotowała mi żona. Czas poszukać czegoś do
jedzenia. W Irlandii nie ma takiego komfortu jak
w Polsce, gdzie w każdej wiosce można spotkać
sklep spożywczy, otwarty siedem dni w tygodniu,
od rana do wieczora. Ale jest sporo małych
supermarketów, w których zawsze można
uzupełnić zapasy.

Dojeżdżam do południowego wybrzeża. Ale
nie skręcam od razu na zachód, jadę na na Hook
Head (Rinn Duáin) zobaczyć najstarszą w
Irlandii latarnię. Bilet do latarni kosztuje 6 EUR.
To jeszcze może bym zaakceptował. Ale zwiedzać
można tylko z przewodnikiem, a tego nie lubię.

Pęka szprycha. Zmieniam plany i jadę przez
Cork w poszukiwaniu warsztatu rowerowego.
Nie jest to łatwe. Nie mam klucza do kasety, a w
kolejnych sklepach okazuje się, że mogą sprzedać
szprychę, ale nie ma mechanika i nie ma kto jej
wymienić. Na propozycję, żeby tyko dali mi
klucz, a sam wymienię, reagują oburzeniem, że
przecież nie mogą mi dać narzędzia, bo nie
jestem mechanikiem. Wreszcie znajduję mały,
garażowy warsztat, w którym młody chłopak
szybko naprawia koło. Zwraca mi też uwagę, że
łańcuch, który spadł w górach Wicklow
ponacinał szprychy i w zasadzie powinienem
przepleść całe koło. Widząc koszt wymiany
jednej szprychy, nie chcę sprawdzać, ile
musiałbym zapłacić za wszystkie.

W Polsce mamy bardzo wczesną wiosnę i
kwiaty są co najwyżej w pąkach. Tymczasem w
Irlandii żonkile już przekwitają. Nic dziwnego, że
Irlandczycy mówią, że zima kończy się w
styczniu, a po Świętym Patryku, to już pełna
wiosna. Jest 20 st C i choć sam jadę w długim
rękawie, to mijam rowerzystów „na krótko”, coś
nie do pomyślenia u nas w marcu.
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W górach Derrynasaggart zajeżdżam do
pubu, przed którym tablica głosi, że to najwyżej
położony klub w Irlandii. Spodziewam się, że to
miejsce bardzo uczęszczane, ale właścicielka
mówi, że spotyka się tu tylko dwie grupy:
okolicznych farmerów i "rowerzystów
wystarczająco szalonych, żeby jeździć po tych
górach". Odczytuję to jako pochwałę i chcąc
podziękować zamawiam herbatę. Pani bez
pytania do kubka dołącza dzbanek mleka. Być
może zmęczenie wpływa na postrzeganie smaku,
bo nigdy wcześniej, ani później herbata z
mlekiem nie smakowała mi tak, jak w
najwyższym irlandzkim pubie. W zasadzie nigdy
mi nie smakowała.

Ring of Kerry to miejsce, które samo w sobie
może być celem wyjazdu rowerowego. Piękne
wybrzeże i wspaniałe góry zachęcają, żeby kiedyś
tam wrócić na dłużej. Na półwysep wjeżdżam
wczesnym rankiem i Atlantyk widzę w
promieniach wschodzącego słońca. Dla takich
widoków warto wstać po ciemku, zwijać jeszcze
mokry namiot i ruszać przed świtem. Po drugiej
stronie ringu, z daleka widzę Carrantouhill
(Corrán Tuathail) , najwyższą górę Irlandii.

Z radia na stacji benzynowej po raz pierwszy
słyszę stwierdzenie „week of the year” na
określenie pogody. Rzeczywiście wszyscy po
drodze podkreślają, że takiej pięknej pogody nie

ma tu nawet latem. Zatrzymuję się, żeby
poprosić panią siedzącą przed domem o wodę.

- Cześć, jak się masz. Piękna pogoda. Skąd
jesteś?

- Z Polski. Przyjechałem na tydzień pojeździć
na rowerze.

- Ale masz szczęście do pogody. A kiedy
kupowałeś bilety?

- Trzy miesiące temu.

- Niemożliwe! Skąd wiedziałeś, że trafisz na
taką pogodę???

W Tarmon jest już bardzo późno, a ja ciągle
nie mam miejsca na namiot. Postanawiam
odważyć się i spróbować sposobu, który
podpowiedział mi Arek. Wchodzę do pubu i
nieśmiało pytam właścicielkę, czy nie wie, gdzie
mógłbym rozbić się. Jeszcze zanim skończyłem
pytać trzech panów siedzących przy barze
jednocześnie powiedziało, że mogę spać polu
każdego z nich. Legendarna otwartość i
gościnność Irlandczyków to prawda! Wybieram
najbliższą łąkę, a mój gospodarz pokazuje mi
miejsce z najwyższą trawą, mówiąc, że tu będzie
mi miękko.
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Ta wygoda mści się jednak na mnie. W trawę
upada mi licznik i nie mogę go znaleźć. Jeśli ktoś
wtedy przechodził drogą, to musiał mieć dobrą
zabawę. Po polu, na kolanach, chodził jakiś facet
z czołówką i przeczesywał rękami trawę. Jestem
ciągle chłopcem, dla którego ilość „nakręconych”
kilometrów jest bardzo ważna, więc już
następnego dnia rano wydaję astronomiczną
sumę na nowy licznik. Jest bezprzewodowy (nie
lubię takich) i niezbyt ładny, ale w sklepie nie ma
wielkiego wyboru.

Na głównej ulicy Kilrush (Cill Rois) atakuje
mnie zniewalający zapach świeżego chleba.
Postanawiam, że po kilku dniach taniego
pieczywa z supermarketów, pozwolę sobie na coś
lepszego. W piekarni duży wybór, więc pokazuję
jakiś ładnie wypieczony bochenek, na co pani
sprzedawczyni zaczyna mi tłumaczyć jakie ma
rodzaje chleba. Pewnie po polsku nie wszystko
bym z tego rozumiał, a co dopiero po angielsku.
Odpowiadam więc, że ja po prostu jestem z
Polski i chciałbym jakikolwiek ciemny chleb. Na
to słyszę: „Skoro jesteś z Polski, to możemy
rozmawiać po polsku”. Po chwili rozmowy
okazuje się, że nie tylko spotkałem rodaczkę.
Aśka pochodzi ze Szczecina i mieszkała w
sąsiedniej dzielnicy! Świat jest bardzo mały.

Dostaję zaproszenie na nocleg w Kilrush. Jest
jeszcze wcześnie rano i trochę waham się, trzeba

przecież „nawijać” kilometry na nowy licznik.
Przeważa argument o uroczych klifach Kilkee
(Cill Chaoi), których obejrzenie zajmie mi
właśnie cały dzień.

To była doskonała rada. Droga na Loop Head
(Ceann Léime) i porośnięte trawą klify są
najpiękniejszym miejscem jakie widziałem. Mam
dużo czasu, jestem zupełnie sam. Długie minuty
spędzam siedząc wpatrzony w Atlantyk… Kiedy
dojeżdżam do latarni na Loop Head okazuje się,
że nie można do niej wejść. Trochę jestem
zaskoczony, ale w sumie to dobrze. Dzięki temu
nikogo tu nie ma, nie przyjeżdżają tłumy
turystów. Przez 25 km nie mija mnie ani jeden
samochód.

Po południu wracam do Kilrush. Ten wieczór
i noc spędzam z Aśką i jej rodziną. Jest
doskonała wegetariańska kuchnia, mój ciągły
zachwyt nad klifami i długie Polaków rozmowy.

Mijam stojącą przy drodze tablicę
informującą o „Eksperymentalnym pomiarze
prędkości”. Potem z daleka widzę stojący na
zakręcie radiowóz z włączonymi wszystkimi
sygnałami. Ciekawy co to za eksperyment
wyjeżdżam zza zakrętu i widzę kilku policjantów
z radarem. Nic szczególnego. Później dowiem
się, że w Irlandii dopiero nie dawno stworzono
policję drogową. A eksperymentalne nie są jakieś
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nowe metody, ale sam fakt kontroli prędkości. A
i tak podobno Irlandczycy są oburzeni, że
państwo nie ufa obywatelom i sprawdza z jaką
prędkością jeżdżą.

Obowiązkowy punkt wizyty w Irlandii to
Klify Moheru (Aillte an Mhothair). Rzeczywiście
są piękne, ale nijak im do klifów Kilkee mimo, że
są znacznie większe. W dodatku tam była cisza i
spokój, a tu autokary, tłumy turystów i sklepy z
pamiątkami. Szybko uciekam.

Od jakiegoś czasu wieje mocno ze wschodu.
Mam jeszcze tylko dwa dni na powrót do
Dublina, więc odjeżdżam od wybrzeża i skręcam
prosto na wschód. Po kilku godzinach przestaje
wiać, w dodatku robi się płasko i droga przez
środek wyspy robi się przyjemna i lekka.

Wyprawa tuż po zimie wiązała się z
dylematem jak przygotować rower. W zasadzie
należało przed wyjazdem, jak każdej wiosny,
wymienić napęd. Postanowiłem jednak, że
spróbuję zużyć go do końca i wymienić dopiero
po powrocie. Trochę jednak przeceniłem stan
łańcucha, przecież już był skracany, bo
rozerwałem go poprzedniego roku na maratonie
mtb. Teraz postanawia przypomnieć o sobie -
pęka kolejne ogniwo. Skracam go więc ponownie
i ostatnie dwa dni unikam stawania na pedałach
i niskiej kadencji. Od teraz: miękkie przełożenia,
żadnego szarpania.

Dojeżdżam do Grand Canal (An Chanáil
Mhór). To znaczy, że do Dublina już nie daleko.
Jak zwykle zatrzymuję się przy jakimś domu i
proszę gospodarza o wodę. Starszy pan zaprasza
mnie do środka i pokazuje swoje rowery.
Porównujemy jego lekką, karbonową szosówkę z
moim obładowanym rowerem wyprawowym.
Wreszcie gospodarz proponuje, żebym został u
niego na noc. Jest jeszcze wcześnie i chcę
podjechać dalej, żeby mieć pewność, że
następnego dnia dojadę do Dublina. Pan chcąc
mimo wszystko jakoś mi pomóc, daje mi chleb
własnego wypieku. Na koniec … dziękuje mi, że
wybrałem właśnie Irlandię na spędzenie urlopu.

Ostatnia noc jest wyjątkowo chłodna, ale jak
bardzo przekonuję się dopiero nad ranem, kiedy
muszę oczyścić namiot z lodu. Jednak to tylko

bardzo zimna zapowiedź słonecznego dnia. Już
koło 10 mogę zacząć zdejmować z siebie kolejne
warstwy. A jest co ściągać, bo rankiem założyłem
wszystko co miałem.

W Dublinie wracam do gościnnych Joli i
Arka. Pomagam Marysi w dorabianiu pracy
domowej z angielskiego, w zamian dostaję małą
lekcję irlandzkiego. Marysia tłumaczy mi żę,
państwo od kilku lat stara się ponownie
wprowadzać do szkół zapomniany już przez
dorosłych język narodowy. Może za kilka lat
dzisiejsze dzieci będą w stanie komunikować się
po irlandzku.

Pakuję rower do kartonu. Tych kilka dni
minęło zdecydowanie za szybko. Ale wystarczyły,
żeby zakochać się w Zielonej Wyspie i ludziach,
którzy tam mieszkają. Przez całą drogę nie
zdarzyło mi się, żeby ktoś odmówił mi wody,
albo miejsca na rozbicie namiotu. Ani razu nie
płaciłem za spanie, czy picie.

Na pewno będę wracał do Irlandii. Na dłużej.
Na razie sprawdziłem, że to doskonałe miejsce
na „szybki” urlop. A dzięki tanim liniom
lotniczym coraz łatwiej jest tam się dostać.

Trochę informacji praktycznych:

- bilet na samolot, w obie strony, z rowerem: 940 zł

(mogłoby być taniej, ale wracałem w weekend przed

Wielkanocą),

- Irlandia nie jest tania, ale na jedzenie wydałem 50 EUR,

- dystans: 1110 km,

- czas: 8 dni.
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I stało się. Wybraliśmy się na (dotychczasnajdłuższą) kolejną wyprawę. Pojechaliśmy "na
szagę" przez Polskę. I to od razu wzdłuż
najdłuższej przekątnej. Szymon i Norbert. Od
Świnoujścia do Wołosatego. 11 dni. Ponad
1111km. Fajnie było.

Relacja spisana została przez Szymona "Kapiego"
Kandulskiego i okraszona moimi zdjęciami.
Dodane są także moje "didaskalia" :-)

Norbert "Almon" Bryłka

23 lipca 2012 r., poniedziałek

Rozochoceni zeszłoroczną trzydniową,
rowerową wycieczką do Helu czubeczku, w tym
roku postanowiliśmy udać się dalej i na dłużej.
Dwa człowieki, dwa rowery. Wybór padł na
przekątną Polski. Świnoujście – Wołosate –
około tysiąca kilometrów przez 5 województw
(Almon: w sumie jechaliśmy przez 6
województw, gdyż poza zachodniopomorskim,
wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i
podkarpackim liznęliśmy też małopolskiego - od
Szczucina do Dulczy).

W założeniu 10 dni po 100 km i jeszcze kilka
dni pieszych wędrówek po bieszczadzkich
szczytach.

Mniej więcej około godziny 22 w dniu
poprzedzającym nasz wyjazd okazało się, że
doskonale pasujący pociąg o 6:40 z Szamotuł do
Świnoujścia od dnia następnego z różnych

powodów został przeniesiony na godzinę 12.
Przygoda przygodą, zawsze to kilka godzin
więcej, by się wyspać.

24 lipca 2012 r., wtorek

Ostateczne sprawdzenie bagażu. Nie mam
tego, tego, tego i jeszcze tego. Przesunięcie
pociągu przyniosło kolejne plusy, np. ładowarka
do telefonu, o której za nic nie pomyślałbym
wyruszając na pociąg przed 6 rano.

Coś tknęło mnie, by pojechać na dworzec
dwie godziny przed czasem.

To była słuszna koncepcja. Ruch wahadłowy
spowodowany przebudową drogi, kierowcy
nierespektujący czerwonego światła, a także
poszukiwania dworca PKP sprawiły, że na
miejsce dotarliśmy z naprawdę niewielkim
zapasem czasu. Żar lał się z nieba, więc pociągu
oczekiwaliśmy skwiercząc na patelni ubogiego w
cień peronu (Almon: ja z kolei tu żaru jeszcze nie
czułem, raczej chłód dreszczy powodowanych
przez reisefieber).

Konduktor zasugerował, byśmy zapakowali
rowery i siebie do ostatniego przedziału
ostatniego wagonu. Gdy otworzyłem drzwi,
moim oczom ukazał się piętrzący do sufitu stos
już jadących pociągiem rowerów. Jakoś jednak
„zapakowaliśmy rowery i siebie”.

Właścicielami ogromnego stosu okazała się
rodzina z Warszawy jadąca na rowerowanie po

PPrrzzeeśślliicczznnyy ppoorraanneekk ww SSuulloommiinniiee
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niemieckiej stronie bałtyckiego wybrzeża
(Almon: "ja chcęęęęęę zdjęcia zrobić naszym ,
chcęęęę zdjęcia zrobić naszym... jak ja tam teraz
przejdęęęę przez te ich rowery..." z 15 minut wyła
najmłodsza latorośl tejże familii, jadącej od
Warszawy, a chcąca bawić się w fotoreportera
akurat wtedy, gdy zastawiliśmy naszymi
pojazdami przejście wagonu, jednocześnie
powodując to, że nie pokiwaliśmy przy starcie
pociągu naszym bliskim i zajmując nas do
połowy podróży łamigłówkami takiego
przestawienia rowerów, by się dostała w pobliże
WC. Chwała PKP! Biorą w końcu za przewóz
rowerów dodatkową opłatę).

Głowa owej rodziny, mężczyzna żywcem
wyjęty z lat 80, wyraźnie rozmarzył się
wysłuchując opowieści o naszych zamierzeniach.
Po 4 godzinach, w zasadzie nudnej podróży,
wysiedliśmy na dworcu w Świnoujściu.
Temperatura: 32 stopnie. Po półgodzinnej
przymiarce do zrobienia sobie zdjęcia udaliśmy
się na prom, który przewiózł nas do zachodniej
części miasta. Zaraz po wyjściu z promu okazało
się, że mój kompan Norbert nie ma powietrza w
tylnym kole. Nie wiem dlaczego, jednak od razu
uznaliśmy, że koło nie jest przebite, a tylko
nienapompowane (Almon: po prostu
wiedzieliśmy komu je daliśmy dzień wcześniej
do wymiany jednej szprychy i centrowania, gdyż
ten ktoś jednocześnie założył oponę w kierunku
przeciwnym jeździe - miałem to docenić później
na rozgrzanym asfalcie, brrrrr...) .

Najpierw 15 minut przetrząsania wszystkich

sakw w poszukiwaniu odpowiedniej końcówki
do pompki, następnie mordercza walka z
wentylkiem, która ostatecznie zakończyła się
jego złamaniem. Koło „w miarę” napompowane,
wentyl skręcony na słowo honoru. Jedziemy. Po
ślimaczym slalomie między beztroskimi
turystami dojechaliśmy do granicy. Dalej w
Polsce na północny- zachód się nie da. Liczniki
wyzerowane. Symboliczny start. Godzina 18,
oficjalny początek naszej podróży. Znów slalom
między turystami, znów prom. Na główną i do
Międzyzdrojów.

Tak jakoś sobie wymyśliłem, że jeszcze
zahaczymy o te Międzyzdroje. Tam zrobiliśmy
zakupy, między innymi denaturat do kuchenki.
Wiedzieliśmy, że już pierwszego dnia nie
zrobimy zakładanych stu kilometrów. Ale
przecież z każdym kolejnym kilometrem
zbliżaliśmy się do celu! Po drodze uwagę
Norberta przykuła reklama pikniku kantry.
Krzyknął, żebyśmy skręcili. Kilkadziesiąt metrów
piaszczystą drogą i dojechaliśmy do Sułomina,
raju na ziemi nad zalewem szczecińskim.
Czterdziesty kilometr, agroturystyka u starszych
państwa. Już późno, zostajemy. Chcieliśmy
rozstawić namiot na czubku wdzierającego się w
zalew cyplu, jednak niepewność, co do
stacjonującej tam i dość mocno rozśpiewanej
grupki motocyklistów sprawiła, że jednak
rozbiliśmy się w ogrodzonej części włości
naszych dzisiejszych gospodarzy. Jeden namiot,
żeby było taniej.

Rowery przykuliśmy do drzewa i rozsiedliśmy
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się wygodnie przy plastikowym stoliczku.
Norbert postanowił uruchomić starą kuchenkę
polową, którą wziął z sobą, żebyśmy byli jeszcze
bardziej niezależni od cywilizacji. Dawno
nieużywana kuchenka została obficie zalana
denaturatem. Woń niosła się po ogrodzie, a
płomienie buchały w niebo i prawdopodobnie
były widoczne z kosmosu. Na wszelki wypadek
odsunąłem się trochę. Mechanizm pozostał
nieugięty (Almon: dziś, parę dni po wyjeździe,
od jej właściciela, wiadomo już, że ta akurat
kuchenka działa na benzynę ekstrakcyjną, nie
trzeba oprócz palnika zalewać i.. . podpalać
zbiornika na paliwo).

Marzenia o porannej kawie, gdzieś na
dziewiczych łąkach z dala od szosy spaliły na
panewce, dosłownie. Poszedłem się umyć – dość
przyzwoita łazienka – pomyślałem wchodząc.
Pająki również musiały tak uważać, gdyż
zamieszkiwały ją całymi koloniami! Ale nie ma
co narzekać, w końcu to surwiwal, surwiwal w
kafelkach.

Świeży i pachnący ja wszedłem do namiotu

swoim wejściem, świeży i pachnący Norbert
wszedł do namiotu swoim wejściem.

Śpimy.

25 lipca 2012 r., środa

Wstaliśmy przed ósmą. Wczorajsze
kuchenkowe niepowodzenia sprawiły, że w
pokorze wodę na poranną kawę zagrzałem w
czajniku elektrycznym stojącym w kuchni
państwa gospodarzy.

Przed ruszeniem w dalszą drogę
postanowiliśmy jeszcze podejść na cypelek i
zrobić kilka zdjęć. Było tam naprawdę pięknie!
Grupą rozśpiewanych motocyklistów okazało się
być trzech sympatycznych, mniej więcej
dwudziestokilkuletnich Holendrów. My po
przekątnej Polski, oni natomiast wokół Bałtyku.
Nam imponowali oni, my imponowaliśmy im i
tak po wymianie nieskończonej liczby
grzecznościowych zwrotów i wzajemnych życzeń
powodzenia, ostatecznie ruszyliśmy w drogę.

GGddzziiee mmyy ttaamm ggrraanniiccaa
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Pierwszy przystanek po ok. 10 km zrobiliśmy
na Wolinie, gdzie pod sklepem „owad w paski –
biedronka” zjedliśmy śniadanie, poznając przy
okazji grupę ok. 20 niemieckich emerytów
przemierzających "po latach" nasz kraj na
rowerach. Był to dość specyficzny rodzaj
rowerowej turystyki, gdyż państwo emeryci
jechali autokarem, a ich rowery jechały na
lawecie. Wydaje mi się, że nie o to tu chodzi, no
ale może to ja robię coś źle. (Almon: Państwo
byli jednak bardzo sympatyczni, a szczególnie
jedna z Pań, która z nieukrywaną radością móc
pomówić do nas łamaną polszczyzną, opisywała
nam cele i etapy własnej podróży.)

Ok. godziny 14 dojechaliśmy do Golczewa,
gdzie zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej.
Chciałem kupić zimną kolę, jednak
niedościgniony geniusz marketingu pan
sprzedawca ze stacji zasugerował, żebym ją kupił
gdzie indziej, bo u nich jest za drogo. (Almon:
Kapi łaskawie opuścił "wygenerowanie" przeze
mnie na stacji alarmu i mój popłoch z tym
związany... A może to i dobrze :-) ) . Opuściliśmy
stację i udaliśmy się w stronę golczewskiego
jeziora. Miejska plaża, bardzo zadbana. Jako
ciekawostkę dodam, że nad kąpieliskiem w myśl
zasady „zaufaj mi, jestem inżynierem”

poprowadzone zostały linie wysokiego napięcia.
Wysoce prawdopodobnym jest, że gdyby do
wody spadł jeden z takich kabli, do góry
brzuchem wypłynęłyby nie tylko wszystkie
ryby... mimo wszystko kąpiel była niezwykle
przyjemna, a upalny dzień sprawił, że pieluchy w
naszych spodniach wyschły, zanim zdążyliśmy
zawiązać buty wypinając tyłki w stroną słońca.
By nadrobić nieprzejechane 60km z wczoraj,
uznaliśmy, że będziemy pokonywać nie 100, a
110 km przez najbliższe 6 dni. Dzisiejsze 110km
wypadło w wioseczce Zagozd. Zagozd wygląda
jak typowy pipidówek, jednak gdy się zjedzie z
głównej.. okazuje się, że wieś malowniczo
rozciąga się koloniami na bardzo dużym
obszarze. Szukaliśmy domu z dużym
trawnikiem, na którym moglibyśmy rozbić
namioty. Pewna bardzo miła pani pokierowała
nas do innej pani w pewne miejsce. Gdy do
niego dojechaliśmy, okazało się zamknięte, ale
sąsiad pani z pewnego miejsca, przechodząc ku
mojemu zaszokowaniu przez podwórko pełne
kurzych kup w samych skarpetkach, pokierował
nas w inne pewne miejsce. Gdy z kolei
dojechaliśmy do drugiego pewnego miejsca,
zastaliśmy państwa grających w bule. Państwo ze
Śląska, jak się później okazało, dwa małżeństwa,
ochoczo nas na swoje ogromne, położone wśród

OObbóózz ZZHHPP ww PPiieeccnniikkuu
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pól włości, przyjęło. Rozbiliśmy więc namioty,
umyliśmy się w ich prywatnej łazience,
przebaczyliśmy pani dobrodziejce, że w łazience
jest tylko zimna woda (Almon: ja miałem ciepłą.
Kapi, trzeba zawsze spróbować odkręcić jeszcze
ten drugi kurek!), posiedzieliśmy w szóstkę na
werandzie gawędząc o różnych mniej i bardziej
abstrakcyjnych rzeczach, wysłuchaliśmy
opowieści o Śląsku, a także o zamieszkujących
wszechotaczające łąki i lasy zwierzętach, o
żurawiach i o bocianie z gniazda na słupie przy
bramie, który się tu czuje jak gospodarz.
Poszliśmy spać. Każdy w swoim namiocie.
Luksus.

26 lipca 2012 r., czwartek

Przed szóstą obudził mnie sam gospodarz!
Ale nie pan Andrzej ze Śląska, tylko bocian z
gniazda na słupie, przy bramie. Stał między
naszymi namiotami i klekotał. Zjawisko
niezwykłe do tego stopnia, że nawet przez myśl
mi nie przeszło, by zrobić zdjęcie... Wstaliśmy.
Dookoła unosiła się mgła, przez co okolica
wydawała się być magiczna. Rosa pokrywała
wszystko, dlatego musieliśmy się nieźle
nagimnastykować, żeby wysuszyć namioty w
lichych promieniach porannego słońca.
Przygoda nie lubi czekać, dlatego też
pożegnaliśmy się z panią, która wstała specjalnie,
by nam pokiwać i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Liche promienie słońca szybko zamieniły się w
lejący z nieba żar. Dziś też postanowiliśmy
najgorętszą część dnia przeczekać nad wodami
jeziora. Tym razem jeziora w Piecniku.

Postanowiliśmy dojechać tam skrótem przez las.
Jak powszechnie wiadomo, najdłuższe podróże
zaczynają się od słów „chodź, znam skrót...”
pogubiliśmy się w lesie. Dróg nie było na mapie,
a gęstwina skutecznie blokowała sygnał gps. W
końcu, gdy dotarliśmy do jakiejś wioseczki, tam
droga zamieniła się w pustynię. Przez kolejne
kilometry pchaliśmy przez swój ciężar tonące w
piachu rowery. Norbertowi skończyła się woda.
Oddałem mu swój bidon, ale to wciąż było za
mało. Słońce paliło żywym ogniem. Żadnego
wiatru, żadnego cienia. Doczłapaliśmy się do
kolejnej wioseczki. Norbert zapukał do drzwi
pierwszego domu prosząc o troszkę wody z
kranu. Bardzo miła i uczynna pani ofiarowała
nam całą butelkę chłodnej wody mineralnej
(Almon: była to schłodzona najlepsza woda
mineralna jaką piłem w życiu. Jestem Pani
dłużnikiem!) i jeszcze poinstruowała nas, jak
najprościej dojechać do Piecnika. „Tylko nie
skręcajcie w prawo, bo dojedziecie do
Toporzyka. Cały czas prosto!”. Nie wiadomo jak,
kiedy i gdzie, ale dojechaliśmy do Toporzyka,
czyli wykonaliśmy wszystkie możliwe figury i
kombinacje pomiędzy wioskami rozsianymi
wokół naszego docelowego miejsca
popołudniowej sjesty. W końcu jednak się udało.
Dojechaliśmy. Obóz harcerski Piecnik.

Córka Norberta była tu w zeszłym roku na
obozie. Ja dekadę wcześniej, aż łza się w oku
zakręciła. Od razu poznałem komendanta, który
tylko spojrzał na nas i krzyknął do
przechodzącego harcerza: „Tomuś, woda dla
panów!” Woda była świetna! Porozmawialiśmy
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trochę, pan pozwolił nam naładować baterie w
telefonach i zaoferował obiad! Najlepszy gulasz,
jaki w życiu jadłem! I nawet kapuśniak mi
smakował! Niezwykle miły człowiek, spadł nam
z nieba, serdecznie go pozdrawiam! Opuściliśmy
obóz harcerski, finalnie nie popływaliśmy w
jeziorze w Piecniku, a kilka kilometrów dalej, w
Łubnie. Ruszyliśmy w dalszą drogę... Norbert w
międzyczasie próbował się dodzwonić do
swojego kolegi z Piły – Marcina. Telewizja
wszem i wobec przepowiadała na dzisiejszą noc
burze, dlatego też chcieliśmy przenocować gdzieś
pod dachem. Nie dodzwonił się, więc noclegu
zaczęliśmy szukać w wioseczce kilka kilometrów
przed Piłą. Kilku mieszkańców robiących w
sklepie zakupy bardzo starało się nam jakoś
pomóc. Dzwonili, dzwonili, w końcu dodzwonili
się do pana, który zgodził się nas przenocować.
Niestety jego żona - nie. W tym momencie
oddzwonił Marcin. „..jasne ze możecie u mnie
przenocować, żony i dzieciaków nie ma, jutro ich
odbieram z wakacji”. Słysząc te krzepiącą
wiadomość w ekspresowym tempie znaleźliśmy
się w Pile. Windą na 9 piętro z rowerami i
gratami. Cudowny prysznic po piekielnie
gorącym dniu. Kolacja, piweczko i uwaga...
pranie. Marcin zrobił nam pranie! (Almon:
Oprócz prania Kapi suszył na balkonie także
swój rower :-) ) .

Spać.

27 lipca 2012 r., piątek

Nie było burzy, poranek był prześliczny,

słońce w mgnieniu oka roztopiło stojące na stole
masło.

Wstaliśmy trochę po szóstej. Co prawda, nie
musieliśmy dziś zwijać naszego obozowiska, ale
nie chcieliśmy też blokować idącego na 8 do
pracy Marcina, (Almon: który jak już kupił nam
drożdźówki i przygotował śniadanie, po 40
minutach wrócił z pracy by zakluczyć za nami
mieszkanie).

Śniadanie było doskonałe. Urzeczywistniły się
snute dzień wcześniej marzenia o jajecznicy. z
Piły udaliśmy się do Ujścia, z którego, aby się
wydostać, musieliśmy pokonać dość ciężki
podjazd. Zarówno przez Piłę, jak i Ujście
przejechaliśmy w zeszłym roku w drodze na Hel.
Skrzyżowały nam się szlaki. Dzień znów upalny.
(Almon: I znów jeden bardzo stromy podjazd w
Ujściu.)

Około 13 zaczęliśmy szukać jeziora, przy
którym moglibyśmy się zaszyć na czas
najgorętszej części dnia. W pobliżu Margonina
podjechaliśmy do dużej firmy, by zapytać o
drogę nad pobliskie jezioro (Almon: w
Sypniewie). Szef tej firmy nie tylko wytłumaczył
nam, jak dojechać, ale jeszcze ugościł sokiem
pomidorowym i dał na drogę kilka butelek
chłodnej wody. Niezwykle miły gest z jego
strony.

Sjesta nad jeziorem przyniosła pewną
refleksję.. . Polska jest krajem bocianów i
wiatraków. Na nocleg udaliśmy się do Sulina –
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wioseczki przed Gnieznem, ale oddalonej kilka
kilometrów od głównej drogi. Zapytany o
możliwość rozbicia się na jego terenie pan z
początku niechętny, ostatecznie zgodził się nas
przyjąć, a nawet wykosił nam placyk pod
namioty i rowery. Umyliśmy się w jeziorze i
zmęczeni upałem położyliśmy spać.

Nagle szmer! Trzask! Łomot!

- Kapi, mam kreta w namiocie! Tzn pod
namiotem!

Szamotaninę przerwało suche stwierdzenie:

- Chyba go zabiłem.

28 lipca 2012 r., sobota

rochę żal było mi tego kreta, w końcu nic nie
zrobił. Jakież szczęście i spokój ogarnęły mnie,
gdy okazało się, że ubity kret, to nie kret, a
gałązka, która kręciła się i przesuwała pod
podłogą namiotu, bezlitośnie tłuczona latarką.

Bujna wyobraźnia i ciemność od zawsze
stanowiły mieszankę wybuchową. Dzisiejszego
poranka był to jednak wybuch śmiechu.
Następnie między drzewami rozciągnęliśmy
sznurek i wysuszyliśmy namioty. Zaczęło to
stanowić swego rodzaju rytuał. W Gnieźnie
natrafiliśmy na festiwal kultury słowiańskiej.
Całe błonia były zastawione namiotami, a
dookoła kręciły się tabuny ludzi przebranych w
stroje sprzed tysiąca lat. Atrakcyjne widoczki. Z
pewnością jedną z ciekawszych miejscowości
było Małachowo Złych Miejsc. I faktycznie
chowało się tam chyba jakieś zło, bo Norbertowi
pękła szprycha. Dalej Powidz. Chwila przerwy w
bramie jednostki wojskowej. Sjesta nad
ogromnym powidzkim jeziorem z zaskakująco
czystą wodą (Almon: piekielnie zimną, i nie tak
czystą jak wyidealizowana przez Kapiego :-P ).
Ludzi, jak na plaży w Kołobrzegu, jednak wcale
nie chciało nam się opuszczać tego miejsca. W
końcu przyszedł czas, by ruszyć dalej. Z Powidza
wyjeżdża się drogą zbudowaną z betonowych
płyt. Połączenia nie są już idealnie równe i
nieodczuwalne, gdy jedziesz rowerem. A kiedy
Twój rower jest zapakowany niczym osiołek
gdzieś w sercu Azji, no cóż.. Norbert zerwał

drugą szprychę. Także niebo nad nami zaczęło
się zmieniać, pojawiły się wyraźnie burzowe
chmury. Komunikat pogodowy w knajpeczce, w
której zatrzymaliśmy się na obiad (Almon: kotlet
schabowy, porcja niczym w lwówecko-
pniewskim wigwamie!), również nie pozostawiał
złudzeń. Ja chciałem jechać dalej, ale mój
kompan, jako starszy i rozsądniejszy absolutnie
się na to nie zgodził. W pobliżu położona była
wioseczka Ląd. W Lądzie jest klasztor
salezjański. Przypomniało mi się, bo kiedyś
byłem w nim na wycieczce. Udaliśmy się tam i
poprosiliśmy o schronienie. Trochę zajęło, zanim
młody ksiądz znalazł jakiegoś "księdza
decyzyjnego", ten zgodził się. Do dyspozycji
dostaliśmy ok. 40 osobową celę z 3 prysznicami.
Prawie jak zeszłoroczny złotowski OSiR. Ksiądz
decyzyjny – ksiądz ekonom poprosił, byśmy w
miarę możliwości nie zamykali okien, bo
pomieszczenie się suszy i wietrzy po zalaniu
wodą z pękniętej rury. Ani ja, ani Norbert nie
widzieliśmy w tym żadnego problemu. Koniec
dnia. Każdy na swoim łóżku w przeciwległym
kącie sali.

29 lipca 2012 r., niedziela

Nad ranem obudziły nas grzmoty i ulewa,
pozamykaliśmy okna. To był dobry pomysł z tym
klasztorem. Wstaliśmy przed 7. Spakowaliśmy
nasze rzeczy. O 8 msza, a potem dalej w drogę.
Nad nami wisiały ciężkie chmury. Nagle zaczęło
kropić. Przystanąłem na przystanku PKS, żeby
zapakować do worka mój namiot i karimatę.
Przystanek był obok kościoła. Tak się złożyło, że
ksiądz akurat święcił pojazdy wiernych. Jak nas
zobaczył, to podszedł i poświęcił też nasze
biedne objuczone rowery. Podziękowaliśmy i
pojechaliśmy. W ogóle ta niedziela jakaś taka
pod znakiem kościołów... ogromnych kościelisk
w maleńkich wioseczkach. W okolicach Konina
natrafiliśmy na ok. 20 osobową grupę
rowerzystów.

Choć to im było trochę nie po drodze, to
jednak odprowadzili nas jakieś 10 km do
Tuliszkowa, gdzie po zrobieniu pamiątkowego
zdjęcia na tle kościoła, którego w ogóle nie było
widać, bo szczelnie zasłaniały go drzewa,
pożegnaliśmy się i każdy ruszył w swoją stronę.
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Bardzo sprawnie tego dnia kręciły nam się
kilometry. Szybko dojechaliśmy do województwa
łódzkiego i Uniejowa, gdzie zapatrzony w mapę
Norbert zahaczył o moją sakwę i runął na ziemię.
Wspomagając się mikroskopem, zlokalizowałem
otarcie na jego łokciu i sumiennie je opatrzyłem.
Kilka kilometrów dalej, w wioseczce jakich setki,
zatrzymaliśmy się w sklepiku , żeby uzupełnić
płyny. Kilku mieszkańców, którzy przyjechali na
piwo samochodami – wiadomo, w końcu żniwa
– oglądało nasze mapy, sugerując kolejne to
warianty tras i kłócąc się przy tym
niemiłosiernie.

Dzień zakończyliśmy w miasteczku
położonym następne kilka kilometrów dalej,
jedząc gołąbki w spalonej masarni u pana Józka i
zażywając relaksującej kąpieli w beczce stojącej
przy wejściu do tejże masarni.

30 lipca 2012 r., poniedziałek

Ku naszemu zaskoczeniu rano nie było rosy.
Pożegnaliśmy się z panem Józkiem, jego żoną i
synem. Jechało się dość gładko. Pod

Bełchatowem pękła trzecia szprycha w kole
Norberta. Wystarczy. Udaliśmy się do
pierwszego zasugerowanego przez panią ze stacji
benzynowej serwisu. Wymiana i centrowanie
koła trwały trochę ponad 2 godziny i po odjęciu
ceny nowych szprych kosztowało nas to jakieś 4
złote.

I pomyśleć, że wystarczyło dać sobie zrzucić
laptopa ze stołu, by mieć serwis za prawie friko...
kilometry leciały, krajobrazy się zmieniały.
Również zabudowa, pojawia się coraz więcej
drewnianych chatynek, często krytych strzechą.
No i zwyczaje się zmieniają. Kilka razy
napotkaliśmy panie beztrosko prowadzące
krasule przez główne arterie miasteczek.
Zapragnąłem mleka prosto od krowy.

Bociany, wiatraki to się nie zmienia. Doszedł
jednak kolejny element krajobrazu – kapliczki.
Są tu ich dziesiątki, jeśli nie setki. W życiu nie
widziałem tylu kapliczek. W ogrodach, przed
domami, w ścianach domów, na rozdrożach,
przy drogach, na drzewach, wszędzie. Polska jest
krajem bocianów, wiatraków i kapliczek.

KKoolleejjnnyy kkoośścciióółł
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Dziś gościny udzielił nam spotkany pod
sklepem pan Krzysztof Tadeusz. A w zasadzie
Tadeusz Krzysztof „tylko ojciec pijany do
proboszcza poszedł, jak mu chrztu dawali”. Ale
od zawsze wszyscy wołają Krzysiek. Mężczyzna
mieszkający z 80 letnim ojcem w takiej właśnie
drewnianej chatynce, jakich we wsi było pełno.

Dał nam wszystko, co miał. Nie miał wiele.
Ale bez wątpienia udostępnił absolutnie
wszystko, czym dysponował. Wychodek za
szopą. Woda do umycia zagrzana w garze na
piecu i rozlana do misek w ogrodzie. Kontakt i
rozdzielnik na 3 gniazdka, żebyśmy mogli
podładować baterie w telefonach i wszelkich
posiadanych przez Norberta sprzętach
elektronicznych. Doświadczyliśmy u pana
Krzyśka niezwykłej gościnności. Długo
dyskutowaliśmy siedząc na plastikowych
krzesełkach za domem. Długo wysłuchiwaliśmy
historii jego i jego ojca, człowieka, jak na swój
wiek , nadzwyczaj świadomego i inteligentnego.
W końcu jednak polegliśmy. Wszyscy jak jeden
mąż. A pilnowały nas należące do gospodarza
psy. (Almon: Tu jest za dużo do dodania jak na
didaskalia, tu jest do opowiedzenia, Tadeusz...)

31 lipca 2012 r., wtorek

Rozpoczął się drugi tydzień naszej podróży.

Rozpoczął się długim, leniwym porankiem w
wioseczce przypominającej skansen. Ponownie
wszystkie nasze rzeczy pokrywała rosa.

Dysponując pięcioma sznurami do suszenia
prania tropiki namiotów powiesiliśmy na kablu
doprowadzającym prąd do szopki. Vivat la
alternatywa! Oczywiście kabel zerwał się, na
szczęście wszystko udało nam się naprawić, nim
przerażone oczy pana Krzyśka całkiem wypadły
z orbit. W czasie, gdy dwa żagle naszych
tropików powiewały na sznurze do prania,
wypiliśmy poranną kawę z panem Krzyśkiem,
jego ojcem i sąsiadem, „tym, co to mieszka tu za
płotem, co pekaesem jeździ, no tym, co się
dosiadł pod sklepem”. Zgodnie ponarzekaliśmy
na to i owo, by zacieśnić rodzące się więzi, aż
padło magiczne, zwiastujące koniec tematów do
rozmowy „i tak to właśnie jest”. Pożegnaliśmy
się i ruszyliśmy w stronę wschodzącego słońca.
Przed nami zaczęły wznosić się pierwsze góry,
we mnie natomiast wzrastało zapoczątkowane
wczoraj pragnienie napicia się dziewiczego,
nietkniętego brudną łapą koncernów
mleczarskich mleka. Po minięciu kolejnej
pasącej się przy drodze krowy zatrzymałem się
przy idących poboczem dziadkach z dwójką
wnucząt. Pani babcia była wielce zdziwiona, ze
ktoś może pragnąć tak zwyczajnej rzeczy, takiej
codziennej błahostki! Przecież ona w ogóle
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nawet mleka nie lubi! Nakreślając z
dramatyzmem w głosie, że ja po to mleko już
700km przedeptałem, pani babcia nie tylko
poczęstowała nas litrem wspaniałego,
orzeźwiającego i pożywnego mleka, ale jeszcze
na drogę ofiarowała nam kolejne dwa litry.

Posiedzieliśmy chwilkę z nimi na ławeczce
pod chatą, zgodnie ponarzekaliśmy na ceny
zboża i ogólną politykę rolną, podziękowaliśmy
kłaniając się w pas, pożegnaliśmy i ruszyliśmy
pokonując wzniesienie za wzniesieniem. Gdy
koło wieczora niebo przybrało kolor czerwony,
my cudem nie przybraliśmy koloru czerwonego
będąc rozsmarowanymi na asfalcie przez
pędzącego całą szerokością wszechświata, a na
pewno drogi, chłopca na ciągniętej przez konia
zgrabiarce do siana. Nie ma ryzyka, nie ma
zabawy. Dotarliśmy do mitycznego Pacanowa. Ta
miejscowość nie jest tylko wytworem wyobraźni
pana Kornela Makuszyńskiego, istnieje
naprawdę! Chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie przy
tablicy wjazdowej, ale chyba jest jakoś tak, że co
bardziej kultowe mieściny nie mają tablic
wjazdowych, gdyż w charakterze
osiemnastkowych prezentów zdobią one ściany
pokojów zbuntowanych nastolatków. Pan Radek
nie miał obiekcji, byśmy rozbili się pod jego
domem. Latrynka na tyłach ogrodu, umywalnia
w luksusowym wiadrze po farbie, gniazdko w
garażu. Od namiotów, oddzielone elektrycznym
pastuchem pasły się kozy. Dobrze, że robią małe
kupki. Bo jak już sobie usmarowałem prawą dłoń
taką wonną kupencją, to tylko troszkę. Pomyślcie
o tym, gdy będę się z wami witał.

1 sierpnia 2012 r., środa

Pacanów opuściliśmy przed troszkę po 10.
Przekroczyliśmy Wisłę. W wioseczce tuż przed
wjazdem do miejscowości o elektryzującej
nazwie Żarówka weszliśmy do sklepu
spożywczego. Klienci ustąpili nam miejsca na
ławeczce, „bo my goście są, a oni stali są, to się
jeszcze nasiedzą”. (Almon: Niesamowitą
niespodzianką dla mnie było w tym dniu to, że
akurat, gdy dojeżdżaliśmy do Pilzna, okazało się,
że akurat do niego dziś właśnie - dojeżdża
autkiem znanym skądinąd mi - moja kochana
żona z trzema moimi córeczkami, przecinając
własnie za 5 minut naszą trasę! - Wspólnie

przełamane i zjedzone lody i rozstaliśmy się - na
całe długie kolejne trzy dni).

Szybko minął ten dzień. Dojechaliśmy do
Krosna. Kierowani ciekawością chcieliśmy
skorzystać z instytucji noclegów Worm and
Shower – portalu, na którym rejestrują się ludzie
gotowi przenocować takich podróżników jak my,
jedynie w zamian za to, że i my przenocujemy
ich, lub innych, gdy zajdzie taka potrzeba.
Niestety, nic nie wskóraliśmy, a zrobiło się
późno. Pora opuścić Krosno, przecież nie
rozbijemy się na zabytkowym ryneczku, bo jest
zabytkowym ryneczkiem, ani w parku, albo tym
bardziej nie w parku. Wyjeżdżając z Krosna
minęliśmy duży ładny dom z dość pokaźnym,
idealnie przystrzyżonym trawnikiem. W
ogrodzie dwoje ludzi.

- No, zapytamy, bo co..

Zapytaliśmy.

- Na trawniku chcecie te namioty rozbijać?
No co wy, panowie, te jedną noc to się w domu
prześpicie.

Zaszokowani gościnnością całkiem obcych
ludzi, zupełnie zapomnieliśmy, że jesteśmy
strasznie głodni i że co gorsza.. nie mamy nic do
jedzenia!

- Później pogadamy, teraz idźcie się wykąpać
– zarządziła pani Stenia.

- Dajcie te brudne ubrania, pranie wam
zrobię. Do rana będzie suche, ja tu moje rzeczy
też suszę i jak wieczorem powieszę, to do rana
wszystko suche, a jak nie suche, to trochę
wilgotne, ale zwykle suche wszystko, bo ja tu
moje rzeczy wieszam i jak wieczorem..

Czyli jutro na metę dojedziemy nie tylko
jednodniowo spoceni, więc stosunkowo świeży,
ale do tego w czystych ubraniach! No klasa!

W międzyczasie pojawiła sie synowa
goszczących nas państwa wraz z ich wnukami.
Zaczęliśmy opowiadać o podróży i pokazywać
zrobione dotąd zdjęcia. Pani Stenia postawiła na
stole talerzyk z ciastkami. Głodni nie
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oglądaliśmy na żadne obowiązujące normy
kulturalne. W mgnieniu oka z talerzyka z
ciastkami został tylko... talerzyk.

- A może kolacje byście zjedli?

Wspaniale! No chyba lepiej być nie mogło.

- A może piwka się napijecie?

Mogło.

2 sierpnia 2012 r., czwartek.

Zjedliśmy przygotowane śniadanie,
dosuszyliśmy na słońcu wilgotne jeszcze ubrania,
zrobiliśmy wspólne zdjęcie przed domem i w
drogę.

Nie było co marnować czasu, przecież
mieliśmy dziś dotrzeć do celu.

Jako, że żadna wycieczka nie liczy się bez
wizyty w McDonaldzie, tako i my zjedliśmy
drugie śniadanie w sanockim maku, rozkoszując
się kanapkami z recyklingu. Góry i wzgórza już
nas nie opuszczały. Było co deptać, by
wdrapywać się na szczyty, ale zjazdy z
prędkościami rzędu 70 km/h, łzy w oczach,
dusze na ramionach i muchy w zębach z
naddatkiem wynagradzały nam wysiłek.

Zagórz Brama Bieszczadów – była duma!

Jeszcze większa duma była chwilę później, gdy
mój licznik wybił okrągły tysiąc.

W piekącym słońcu pokonywaliśmy kolejne
wzniesienia. Wreszcie dotarliśmy do punktu, na
którym mi zależało - tamy w
Solinie.Spodziewałem się hulającego po pustej
tamie wiatru, spodziewałem się opisywanej
wszędzie mistycznej dzikości Bieszczadów, a tu...
kurort wypoczynkowy! Turysta na turyście,
budka z pamiątkami na budce z pamiątkami, a
na nich budka z pamiątkami. Knajpy, knajpki i
restauracje. Niosąca się po zalewie głośna
muzyka i wszechobecny gwar wczasowiczów.
Rowery, skutery, stateczki wycieczkowe,
żaglówki, surferzy na deskach i wszelkie inne
pojazdy wodne. Jednym słowem wszystko.

Wszystko, czego nie chciałem tu widzieć. Nad
Soliną burza pogroziła nam palcem. Pogroziła i
poszła. Po krótkiej kąpieli ruszyliśmy dalej. Było
grubo po 17, a do celu jeszcze prawie 90km.
Jasnym było, że początkowe założenie rozminęło
się z rzeczywistością. No trudno, w górach o
nachyleniu 10%, z bagażami... niewykonalnym
było dotarcie na miejsce o rozsądnej porze, a
rozbijanie się po krętych drogach w nocy byłoby
po prostu niebezpieczne i głupie. Przed 21
dojechaliśmy do młodzieżowego schroniska
PTTK. Młoda dziewczyna, gość schroniska,
poinformowała nas, że kierownika nie ma, ale na
pewno wróci. W myśl zasady, że po pewnej
godzinie nikomu w schronisku się nie odmawia,
czekaliśmy na powrót rzeczonego kierownika. A
gdyby nie wrócił.. . no cóż, muszę przyznać, że
ławeczki przed wejściem były całkiem wygodne.
Pewną godziną okazała się godzina 22:30. Do
wybrania schroniska, a nie namiotu nakłoniły
nas tabliczki „Uwaga, rysie” i „Uwaga,
niedźwiedzie”. Do celu ok. 40km.

3 sierpnia 2012 r., piątek

Słoneczny bieszczadzki poranek. Z
przyjemnością usiedliśmy na rowery.

Pożegnaliśmy poznaną wczoraj dziewczynę,
która wraz z kolegą wyruszała na szlak.
Śniadanie w Cisnej. Można by pomyśleć, że
ledwo co wyruszyliśmy i od razu śniadanie. Otóż
nie. Od „...wyruszała na szlak” do „Śniadanie w
Cisnej” dzieli nas około 20 km stromych i
spiralami ciągnących się w nieskończoność
podjazdów.

Kilka kilometrów przed Wetliną zadzwonił
kibicujący nam kolega. (Almon: Kurczak). W
symboliczny sposób wspólnie przekroczyliśmy
bramy miasta, w którym będziemy nocować
przez najbliższe 4 dni. (Almon: Ja z rodzinką :-) )

Następnie Ustrzyki Górne. „Ustrzyyyki! To
stolica Bieszczad jest!” Jeszcze 5 kilometrów.
Wyjeżdżając z Ustrzyk mijamy tabliczkę
„Zwolnij ! NIEDŹWIEDZIE”. Rowerzystów
powinien obowiązywać dopisek „Przyspiesz!
niedźwiedzie”.

Wołosate. 1111 km pełnej przygód drogi ze
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Świnoujścia. Przekątna Polski zdobyta. Cel
osiągnięty.

6 sierpnia 2012r., poniedziałek

Od 10 godzin wracam do domu. Prawie
umarłem tłukąc się po bieszczadzkich
serpentynach busem prowadzonym przez
szalonego, zbyt pewnego siebie kierowcę.
Towarzyszy mi dziwny ucisk w żołądku.
Początkowo myślałem, że to choroba
lokomocyjna, na którą nigdy, przenigdy nie
cierpiałem. Teraz już wiem. To pustka
podróżnicza. 1111 km. Dalej w Polsce się nie da?

Na pewno się da..

Refleksja

Polska jest nie tylko krajem bocianów, wiatraków i
kapliczek. Jest też krajem serdecznych ludzi o
złotych sercach. Większość pewnie nigdy tego nie
przeczyta, nie mniej jednak wszystkim chcieliśmy
bardzo podziękować!

Kapi i Almon
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Wyprawa do Niemiec

Aleksandra Zdaniewicz

OdMorza Bałtyckiego
do Morza Północnego
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Pomysł wyprawy zrodził się po mojej drugiejpodróży rowerowej wzdłuż Odry i Nysy w
2011r.

Byłam zachwycona jakością niemieckich ścieżek
rowerowych i swoimi „umiejętnościami”.
Przygotowania zaczęłam od zakupu niemieckich
map ze szlakami rowerowymi. Mapy są bardzo
dokładne prawie takie jak wojskowe. Plan był taki:
przejechać całe wybrzeże Morza Bałtyckiego i
Północnego od Świnoujścia do Emden, wystawić
nóżkę do Danii i Holandii, być może przeprawić
się promem do Szwecji z Sassnitz lub Rostocku.
Odcinki opracowywałam etapami, założyłam, że
dystans dzienny będzie wahał się w granicach 60-
80 km, tyle chcę przejechać i dam radę, to
wiedziałam po poprzedniej wyprawie. Jestem
typem rowerzysty, który nie nabija tylko kilome-
trów, ale tez chciałam coś zwiedzić, posiedzieć na
plaży. Noclegi nie były ustalone ze względu na to,
że nie wiedziałam, które miejsce mnie zainteresuje
a które nie będzie warte uwagi. Postanowiłam też
zabrać namiot chociaż ostatni raz tak spałam
ponad dwadzieścia lat temu. Zakupiłam również
leciuteńką kuchenkę turystyczną marki
Pocketrocket i niewielki kartusz, ubezpieczyłam się
w PZUdodatkowo. Próbowałam nauczyć się
niemieckiego ale szło to opornie a w efekcie jakoś
tam porozumiewałam się mizernym angielskim i
niemieckim. Wmiejscu, gdzie w ubiegłym roku
skończyłam wyprawę rowerową w tym roku ją
zaczynam. Budżet wyprawy okazał się wysoki,
gros funduszy pochłonęły noclegi.

I Dzień 5 lipiec 2012 r.

Przejazd pociągiem relacji Katowice-
Świnoujście.W pociągu był specjalny wagon
przeznaczony do przewozu rowerów, więc
podróż przebiegła bez większych problemów.
Przeprawa promowa przez Świnę jest bezpłatna
ale jak długo? Wróciłam też na stare śmieci
noclegowe czyli do Schroniska Młodzieżowego,
które jest dosyć dobrze wyposażone. Ładny
pokoik dla jednej osoby kosztuje nieco ponad 50
zł. Odległość ze schroniska do morza to ok.2-3
km, plaża szeroka i nareszcie widzę morze. Na
promenadzie jest możliwość wypożyczenia
rowerów (projekt Usedom).

II Dzień 6 lipiec

Świnoujście – Wolgast, dystans 72 km, średnia
prędkość 15 km

Bardzo dobra ścieżka rowerowa ciągnie się
już od Świnoujścia, kierując się w stronę granicy
należy skręcić w ul. Bałtycką. Pierwsze na trasie
jest uzdrowisko cesarskie Ahlbeck. Ścieżka
prowadzi promenadą, na której znajdują się
toalety bezpłatne i czyste sic! uwaga. Na plażach
kosze, nie tak tłoczno i hałaśliwie jak w PL. Nikt
nie buduje grajdołów i nie robi zasieków na
plaży. Wstępy na molo bezpłatne, a molo jest
zabytkowe i długie (280m). W Ukeritz warsztat
naprawczy rowerowy, zresztą to dosyć
powszechna sprawa na trasie, którą przebyłam.
Jeśli ktoś wyobraża sobie, że jazda wzdłuż
wybrzeża to płaściutki teren to jest w dużym
błędzie. W Zinnowitz jest kapsuła zanurzeniowa
a w niej wyświetlany film w 3D o florze i faunie
Bałtyku.

Odwiedziłam Peenemunde a w nim poligon
rakietowy III Rzeszy, za wstęp do Muzeum
zapłaciłam 8 euro. To tutaj skonstruowano
rakiety V-2 , które miały odwrócić losy II wojny.
Tutaj również rozpoczął się podbój kosmosu,
rakieta Saturn V wyniosła ludzi na Księżyc.
Muzeum jest multimedialne, dużo filmów,
dźwiękowych nagrań dokumentalnych, ogromna
makieta V-2. Muzeum znajduje się na dosyć
dużej przestrzeni. Przy konstrukcji rakiet
Niemcy zatrudniali więźniów założonego w
pobliżu obozu koncentracyjnego - ekspozycja o
pracy przymusowej jest umieszczona w wagonie
tramwajowym. Przy poligonie zbudowano
elektrownię, która działała do lat 80-tych XX
wieku. W kwietniu 2012 r. otwarto w niej
wystawę poświęconą budowanym w III Rzeszy
rakietom.„ Co będzie z fabryką Hitlera? Niemcy
spierają się o poligon rakietowy w Peenemunde.
Politycy chcą go zalać, eksperci natomiast –
wpisać na listę UNESCO.” ( z artykułu w GW).W
porcie stoi U-Boot i sklep z pamiątkami z U-
Boota. Z Peenemunde trzeba się wrócić do
Karlshagen i dalej do Wolgast. Nocleg znalazłam
w pensjonacie za 40 euro.
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III dzień 7 lipiec

Wolgast – Garz przejechanych ok.40 km.

Od samiusieńkiego rana pada. Wyprawiam
się na zakupy. W Lidlu nie można płacić kartą
Visa a ja nie wyrobiłam karty kredytowej Master
Card. Ceny nieco wyższe niż w PL. Właściciel
pensjonatu grzecznie przypomina, że muszę
opuścić pokój o godzinie 10 (nie ma zmiłuj się,
pada czy nie, porządek musi być). W ratuszu
znajduje się informacja turystyczna (to właściwie
reguła w Niemczech Wschodnich).

Ciągła popadujka zmusza mnie do
przejechania części trasy koleją, jadę do
Greiswald (bilet rowerowy to albo 3 euro albo
4,50 w zależności od miejsca zakupu). W
Greiswald bardzo ładna starówka, dwie
zabytkowe, gotyckie kamienice z surowej cegły,
Dom św. Mikołaja (kościół), zabytkowe budynki
Biblioteki Uniwersyteckiej, kościół św. Marien,
zaułki, zabytkowe kamienice, można byłoby tutaj
się przechadzać wiele godzin. W Niemczech
kościoły to nie tylko obiekty kultu religijnego
(chyba znikomego), we wnętrzach wystawy
malarstwa, banery i in. ekspozycje nie
przystające do tego miejsca. Zwiedziłam też
Centrum Caspara Davida Friedricha (2,50 euro),
a w nim ani jednego obrazu tylko reprodukcje.
Malarz tutaj się urodził i często powracał aby
uwiecznić rugijskie pejzaże. Przestaje padać,
wystarczy tego zwiedzania na dziś, jadę dalej.
Cześć drogi to kostka brukowa, nie jest to
przyjemność dla rowerzysty. W Stahlbrode
można przeprawić się promem na Rugię. Promy
kursują od 6.30 – 21 .40, opłata 1 ,20 za personę a
1 ,20 za rower. Płyniemy 10 min. Dziś mój punkt
docelowy to Garz, mijam Galerię Lamp w Gros
Schoritz (niestety nieczynna już, ale podziwiam
urokliwy ogródeczek, w którym się znajduje).
Zatrzymuję się w pierwszym lepszym hoteliku,
jest już ok. 21 .

IV Dzień 8 lipiec

Garz- Stralsund ok. 80 km.

Dobrze, że mam śniadanie wliczone w cenę
noclegu. Dziś niedziela i markety w Niemczech
otwarte dopiero od 13. Jadę najpierw do Puttbus

a tutaj taka rozmaitość i ZOO i oranżeria, duży
park. Ja wybieram tylko jedną z atrakcji, jest nią
zabytkowa kolejka „Rasender Roland”, jadę do
Binz - 6 euro (kolejka dociera aż do Gohren).
Jest specjalny wagon dla rowerów a kiedy człek
wysiada to rower stoi już na peronie. Piękna
ściezka rowerowa aż do Sassnitz. Zjeżdżam na
plażę, chociaż to nie FFK (czyli dla nudystów)
wiele osób paraduje nago nawet osoby starsze,
usiłuję nie przyglądać się, trochę jestem
zszokowana. W Mukran (ok.5 km od Sassnitz)
port promowy, stąd można dostać do Szwecji
(ok. 4 godz., 25 euro w obydwie strony + rower o
ile powrót planowany jest w tym samym dniu).
Stoi wieża a w wieży nie mieszka księżniczka ale
na ostatnim piętrze mieści się informacja i kasa
(można płacić kartą również Visa). Po przejściu
odprawy człek może zakupy zrobić w Border
Shopie czyli sklepie bezcłowym.

Sassnitz mnie rozczarowało, pachnie DDR-
ami, wysokie bloki, głośno, pełno budek z
jedzeniem i pamiątkami, brudno.

W Stralsund zatrzymuję się w hostelu (35
euro bez śniadania), dzielnica nieciekawa, w
pobliżu portu, widok z okna na baraki dla
pracowników - obcokrajowców.

V Dzień Stralsund – Zingst

Dystans 75 km

Zaopatruję się w różne wiktuały w markecie
Sky, w pobliżu hostelu. Nastawiam się na
zwiedzenie Oceanarium (wstęp 14 euro), w
nowym budynku na wyspie portowej. Doskonałe
akwaria, zbiornik z szybą panoramiczną, akwaria
tunelowe (nigdy czegoś takiego wcześniej nie
widziałam) mogłabym tu spędzić cały dzień
obserwując ryby. W kolejnej ogromnej sali
modele waleni w oryginalnych rozmiarach
(płetwal, kaszalot, kałamarnica), przy dzwiękach
ich śpiewui niebiesko migoczących światłach
można leżeć na specjalnych kozetkach i koić
skołatane nerwy.

W jednym z akwariów meduzy odtańczyły
piękny balet na moją cześć.

Odwiedzam jeszcze rynek i w dalszą drogę.
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Docieram do Zingst, w Jugendherberge
wszystkie miejsca zajęte, zaczyna padać,
postanawiam zatrzymać się na polu
namiotowym. Płacę za miejsce dla siebie i
bicykla 18 euro. Camping jest ogromny i
podzielony na kwatery np.: dla namiotów i dla
przyczep campingowych. Pracownicy między
sobą porozumiewają się krótkofalówkami.

Walczę z rozbiciem namiotu, nie sprawdziłam
ale w komplecie jest tylko jeden pałąk, pomocą
służy grupa Niemców, którzy wcześniej mieli
zabawę obserwując moje wysiłki. Oni też nie
potrafią sobie poradzić, rada w radę idę do
recepcji a tam mają wszystko nawet komplet
śledzi i rurki. W końcu udaje się postawić domek
dla mnie. Pole namiotowe bardzo dobrze
utrzymane, nawet bukiety kwiatów w łazience,
sklep spożywczy z wszystkimi niezbędnymi
częściami potrzebnymi turystom biwakowym.

VI Dzień Zingst - Rostockdystans 100 km

Spanie po tylu latach pod namiotem odbiło
mi się czkawką, nie mam karimaty, więc jak
mogę być wyspana? Chciałam wstać bardzo
wcześnie i ruszyć jak najprędzej, ale zaczyna się
popadujka, więc chowam się w namiocie i
przeczekuję. Wreszcie przestaje, składam namiot
(już bez problemów) i jadę. Dzisiaj tylko
roweriada, bez zwiedzania. Od Zingst ścieżka
rowerowa wiedzie wałem przeciwpowodziowym,
przypomina mi to szlak Odra-Nysa. Czasami na
mojej wyprawie zdarzają się szlaki alternatywne,
wybieram zawsze opcję, która wiedzie mnie
blisko morza.

Często zdarza się, że wiatr wieje ostro, co
uniemożliwi szybką jazdę. Niestety przed i w
trakcie wyprawy nie miałam wiedzy na temat
róży wiatrów, a powinnam była sobie ją
przyswoić. Za Graal-Muritz szlak wiedzie przez
Park Narodowy. W Warnemunde przeprawa
promowa, w sumie kosztuje mnie ta atrakcja 2,20
euro. W porcie statki turystyczne, ogromne,
przytłaczają mnie swoim ogromem, takich
jeszcze nigdy nie widziałam. Postanawiam
zatrzymać się w Jugendherberge w
Warnemunde, niestety nie ma wolnych miejsc.
Jest póżno, w Niemczech chyba nie obowiązuje
zasada, że nie odsyła się turysty wieczorem.

Powinnam to sprawdzić po przyjeździe do PL.
Proszę recepcjonistkę, żeby zadzwoniła do
Rostocku do hostelu i zarezerwowała dla mnie
miejsce. Robi to aczkolwiek niechętnie. Mam do
przejechania jeszcze 18 km a jest już godzina 20.
Hostel znajduje się w samym centrum Rostocku
w pobliżu dworca kolejowego. Właściciel czeka
na mnie, jest po paru piwkach z kolegami,
rozmawia ze mną wesoło, padam dziś pyskiem
na twarz. To był bardzo długi dzień.

BBoohhaatteerr rroowweerroowwyy nnaa ppoocczząąttkkuu sszzllaakkuu ttrraannssggrraanniicczznneeggoo ŚŚwwiinnoouujjśścciiee -- AAhhllbbeecckk
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VII dzień Rostock - Wismar ok. 50 km

W pobliżu hostelu znajduje się centrum
handlowe Edeka, Aldi , Rossman. Miasto od rana
tętni życiem. Mam mniej więcej ustalony
porządek dnia: rano zwiedzanie a potem
pedałowanie. Stawiam na kilka punktów, bo
wszystkiego w tak krótkim czasie zobaczyć się
nie da. Muzeum Historyczno- Kulturalne z
darmowym wstępem i ogromnymi zbiorami.

Najsympatyczniejsza była wystawa starych
zabawek (mini powrót do dzieciństwa
aczkolwiek jednak ten kraj już wtedy miał lepsze
zabawki ) oraz wystawa porcelany. Trafiam też
do kościoła, w którym znajduje się najstarszy
astronomiczny zegar w Europie, jest
monumentalny i bardzo ładny. Znów zaskakuje
mnie, że to nie tylko kościół ale też miejsce na
wystawy. Wszystkie te atrakcje mieszczą się w
okolicy rynku. Trzeba trochę odejść od centrum,
żeby trafić do Muzeum Stasi (wstęp darmowy).
Postanawiam wyjechać z centrum Rostocku
pociągiem. Dworzec jest nie lada wyzwaniem dla
rowerzysty nieobytego z tego typu obiektami.
Przeszklone windy dowożą człowieka na peron,
to niesamowicie ułatwia życie. Bilet kupiony w
kasie należy jeszcze dodatkowo skasować w
automacie na peronie, trzeba bardzo uważać
ponieważ pasaż dworcowy jest wspólny dla
pociągów i S-bahn. Przejeżdżam dziś odcinek do
Wismaru i zatrzymuję się w Jugendherberge. W
Wismarze jest XIX-wieczny dom towarowy
Karlstadt-Stammhaus.

VIII dzień Wismar - Lubeka ok. 100 km

W cenę rachunku za nocleg mam wliczone
również śniadanie, trzeba zwracać na to uwagę.
Zjadam rozmaitości, wyżerka jest bogata i
urozmaicona z jednym zastrzeżeniem, niczego
nie można wynosić. Ścieżka wiedzie wzdłuż
wybrzeża, na terenie Parku Narodowego i strefy
ciszy. Dziś jedzie się bardzo dobrze. Średnia ok
20 km/h. Hostel w Travemunde, w którym
chciałam zakotwiczyć został zamieniony na dom
opieki. Kiedy szukam noclegu zdarza się
wypadek, dosłownie wybucha dętka, robi się
małe zbiegowisko. Właścicielka pola
namiotowego prowadzi mnie do punktu napraw
rowerowych. Naprawa odbywa się w tempie
ekspresowym. Okazało się, że to nie tylko dętka
ale również opona jest rozerwana. Dętka, którą
kupiłam w PL też się nie nadaje a miała być
uniwersalna. Naprawa trwa 20 min. (ekspres),
wymiana dętki i opony koszt całkowity 10 euro -
taniocha. W Travemunde przebiega granica
między wschodem a zachodem, a więc jestem już
w dawnym RFN. Na drugi brzeg można
przedostać się tylko promem, bilety należy kupić
w kasie (1 ,70 euro rower + człowiek). Na promie
biletów nie sprawdza się. Jadę więc do Lubeki,BBoohhaatteerr rroowweerroowwyy nnaa ppoocczząąttkkuu sszzllaakkuu ttrraannssggrraanniicczznneeggoo ŚŚwwiinnoouujjśścciiee -- AAhhllbbeecckk
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niestety główną drogą. Mam problem z
dotarciem do centrum, widzę tylko zjazd na
autostradę. Wreszcie dowiaduję się od
sympatycznego młodzieńca, że jest specjalny
autobus (darmowy), który przewozi ludzi oraz
rowery pod autobaną długim tunelem. Autobus
ma specjalną przyczepkę na rowery i zwie się
bus-shutte. Jak ja to wszystko ogarnęłam to sama
się sobie dziwię. Wjeżdżam przez historyczną
bramę. Nocuję w Ruksack Hotelu, okolica
nieciekawa. Mam pokój w stylu chińskim, jest
taras i ogólnie dostępna kuchnia z oknami w
suficie no i radio (nareszcie). W tej niezależnej
części hotelu jestem sama, dziwnie się czuję ale
szybko zasypiam. Pokój mam nad restauracją ale
robi się zupełnie cicho o 22.

IX dzień Lubeka – Kiel ok. 90 km

Rano zwiedzanie to już norma. Stare miasto
jest rozproszone co utrudnia znalezienie
zabytków.

Salon Marcepanu a właściwie to sklep, w
którym można kupic marcepanowe produkty
oraz stylowa kawiarnia. Zwiedziłam również
Buddenbrock Haus (ale ile ja się tego
naszukałam, nawet Polizei była zaangażowana).
W domu Tomasza Manna, na parterze wystawa
dotycząca życia i twórczości, na I-szym piętrze
ekspozycja na temat życia córki pisarza, która
jeszcze żyje, na II-gim piętrze salon, w którym
tworzył, można zobaczyć też filmy i sztuki
stworzone na bazie jego twórczości. Wraz z
przekroczeniem dawnej granicy zmienia się
przekrój ludności, dużo kolorowych, pijanych i
młodzieży pod wpływem.

Część trasy pokonuję pociągiem, chce
uniknąć uciążliwego przebijania się przez
centrum. Znowu jadę nad samym brzegiem
morza. Przed Schonbergiem zaczyna się bardzo
szeroka ścieżka rowerowa i wije się aż do Kiel,
jedzie się wyśmienicie. Dojeżdzam do Haffkamp
i postanawiam zatrzymać się na polu
namiotowym (po raz drugi i ostatni). Jest już 20 i
boję się, że nie dojadę do hostelu. Pole jest
położone nad samą zatoką., płacę za siebie i
namiot 12,50 euro i 0,50 za prysznic. Pole jest
nad samą zatoką.

X dzień Kiel - Flensburg ok. 80 km

Aby dostać się do centrum Kiel trzeba przejść
przez zwodzony most. Czekam w grupie ludzi,
jest dużo osób o innym kolorze skóry niż biały.
W Kiel zwiedzam stare miasto – budynki
nowoczesne przeplatają się ze starymi.
Zwiedzam akwarium, jest dużo mniejsze niż to w
Stralsund. A na zewnątrz basen z fokami. Po
przeciwnej stronie jest duży park, ogród
botaniczny, Muzeum Zoologiczne.

Muszę nauczyć się inaczej czytać te miasta, od
dawnej granicy, informacja mieści się nie w
ratuszu ale raczej gdzieś w pobliżu dworca. W
Kiel akurat w Nowym Ratuszu vis a vis
promenady. Trudno wydostać się z dużych miast
na szlak rowerowy, więc czasami dojeżdżam
pociągiem do mniejszej miejscowości. Tak jest
również dzisiaj . Duje okrutniście, ciężka jazda,
góry i doliny. Wreszcie docieram do schroniska,
umordowana dosyć potężnie. Na miejscu
okazuje się, że muszę wykupić międzynarodową
kartę Schronisk Młodzieżowych, płacę za nią 1
euro i potem już w każdym kolejnym schronisku
dostaję znaczek, jeśli nazbieram ich 6 to będę
miała zniżkę ( a może to nie tak, bo umiejętności
językowe mam koślawe). Tylko ciekawostka, za
każdy taki znaczek muszę dodatkowo płacić 1
euro.

Dzień 11 Flensburg - Niebull – 95 km

Zjadam śniadanie, to szwedzki bufet i jest
spora rozmaitość począwszy od mleka i płatków
śniadaniowych (pyszne) , kawy rozmaitej,
słodyczy, warzyw, owoców, jogurtów. Delektuję
się i ilekroć zjadam śniadanie to trwa to dosyć
długo. Zwiedzam Muzeum Rumu (6 euro),
bardzo ciekawe. Flensburg był miejscem
produkcji rumu oraz jego eksportu na bardzo
szeroką skalę. W Muzeum jest również sporo
rekonstrukcji statków. Pracuje tutaj Polka,
stwierdzam, że Polki wyróżniają się strojem i
urodą. Miasto robi na mnie bardzo pozytywne
wrażenie. Stad jestblisko do granicy z Danią.
Postanawiam dziś jechać szlakiem
transgranicznym Dania - Niemcy. Na granicy
krzyżują się trzy szlaki : DK8,
Nordseeosteekusten Radweg oraz Grenzroute
(mój). Trzeba bardzo uważać ponieważ
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oznaczenia są to niewielkie tabliczki
umieszczone na dole słupków drogowych. W
Padborgu (już Dania) robię zakupy w celach
poglądowych. W duńskim Netto ceny są
podobne do niemieckich za takie produkty jak
chleb ryżowy, paczka szynki, Toblerone oraz
pyszne orzeszki płacę 40 koron duńskich.
Grenzroute jest skomplikowany, kilka pomyłek
sprawiło, że ostatecznie go porzucam i
zaprzyjaźniam się z DK8.

Cały ten odcinek do skrzyżowania z droga
prowadzącą do Niemiec można skwitować tak:
bezkresne przestrzenie, miejscowość to kilka
chałup, krowy, konie, proste jak deska drogi
wśród pól i lasów, ni żywej duszy, cisza, spokój,
monotonia. Chcę się wreszcie stąd wydostać.
Wreszcie jest – droga prowadząca do Niemiec,
pojawia się ruch, hałas, życie... Wstępuję do baru
przydrożnego, dostaje kawę za darmo - chyba już
tak źle wyglądam. No nie, sądzę, że to była
resztka i dlatego.

Docieram do Niebull, ale w schronisku nie

ma wolnych miejsc, jest sporo turystów,
ponieważ każdy chce zobaczyć niesamowitą
wyspę Sylt. Ostatecznie nocuję w hotelu, nie
napiszę ile gotówki wypłynęło z mojego konta.

Dzień XII Niebull - Sylt ok 50 km

Na wyspę Sylt można dotrzeć tylko pociągiem
albo autocugiem (przewozi auta na platformach i
persony w przedziałach). Oczywiście najbardziej
opłaca się przejazd tam i z powrotem w tym
samym dniu. Ja płacę taka samą kwotę, mimo
tego, że jest to przejazd tylko na wyspę. Jazda
trwa 30 min., pociąg dojeżdża do Westerlandu.
Pociąg przejeżdża przez groblę, która łączy
wyspę ze stałym lądem. Kiedyś wyspa posiadała
takie połączenie ale zostało ono zerwane w XIV
w. Wyspa jest dobrze rozwinięta pod względem
turystycznym ze względu na Golfstrom ciepły
prąd zatokowy znad Atlantyku. Przed dworcem
zielone ogromne figury kobieta o okrągłych
kształtach (Wilhelmina symbol wyspy)

Z Westerlandu do najbardziej na północ

MMoorrzzee PPóółłnnooccnnee
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wysuniętego punktu wyspy jest 25 km, jadę
najpierw bardzo dobrą droga żwirową, potem
jest trochę gorzej – płyta. Jadę wśród diuny (a ja
myślałam, że to tylko tytuł książki Herberta).
Krajobraz jest nieziemski jak żywcem wyjęty z
filmu fantastycznego, góry piaskowe porośnięte
niska roślinnością a dalej Morze Północne. Na
wyspie są doskonałe warunki wiatrowe dla
windsurfingowców, dla nich tak ale dla
rowerzysty fatalne. W jedną stronę jedzie się
doskonale, ale z powrotem fatalnie, tak duje, ze
nie jestem w stanie jechać, prowadzę rower przez
dobrych kilka kilometrów. Wyspa Sylt jest
bogata, znajdują się tu rezydencje posażnych
Niemców, zjeżdżają w lecie gwiazdy. Domy są
charakterystyczne, kryte „strzechą”, wrażenie jest
niesamowite wieczorem, kiedy zapalają się
światła w domach a wygląda to jak błędne ogniki
wśród gór. Zatrzymuję się w schronisku
młodzieżowym w List. Jest ogromne, olbrzymi
plac zabaw, kilka domów a każdy nosi nazwę
bajkowej postaci. Ja będę mieszkać w „Piotrusiu
Panu”.

Robię zakupy, jestem tak wycieńczona
wiatrem, że po południu kładę się spać, krótka
drzemka trwała ponad 2 godziny. „Białe noce” to
obserwuję we wszystkich miastach nadmorskich,
w których byłam do tej pory ale tutaj szczególnie.

Z ciekawostek Heinz Reinefarth był
burmistrzem Westerlandu (zbrodniarz
hitlerowski, który uniknął odpowiedzialności) .

Dzień XIII List – Husum ok. 80 km

Pokonuję tę sama drogę co wczoraj tylko w
odwrotnym kierunku. Do Dagebull ścieżka
rowerowa prowadzi wzdłuż szosy a później już
cały czas wzdłuż wybrzeża Morza Północnego.
Droga doskonała wśród pastwisk, na których
pasą się owce. Wybrzeże jest tu całkiem inne niż
nad Bałtykiem, kamienie, zamiast plaży błotko.
W Schlutsiel mały port z którego można się
przedostać na Wyspy Północnofryzyjskie. Wyspy
są widoczne z trasy, statki też wszystko wygląda
tak jak martwa natura, zastygło na moment albo
i dłużej. Jedną z wysp ( Nord Stand) można
objechać lub obejść jak kto woli – niestety
zaczyna padać, muszę szybko dojechać do
Husum, szosą.

Dzień XIV Husum – Busum ok. 30 km.

Dziś znów podziwiam wybrzeże Morza
Północnego. Niestety powtórka z wczorajszego
dnia, zaczyna mocno padać, przeczekuję
schowana pod wiatą przystanku autobusowego,
trwa to długo zdecydowanie za długo.

MMuuzzeeuumm ww PPeeeenneemmuunnddee
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Postanawiam dojechać do Busum koleją, nie
przestaje padać, jestem cała mokra, rower też
zmoczony. Na domiar złego w schronisku
młodzieżowym nie ma już wolnych miejsc.
Recepcjonista poleca hotel - pension Siegfried.
Płacę tutaj mniej niż w schronisku, suszę rzeczy
w suszarni. Dzisiaj mało rowerowania a dużo
moczenia.

Dzień XV Busum

W nocy był sztorm, statki na Helgoland nie
odpływają ze względu na pogodę. Wracam
pokornie do pensjonatu, który wcześniej
opuściłam na zawsze. Cały czas leje, śpię przez
większość dnia.

Wypuszczam się na zakupy i poznanie miasta
( w deszczu). Jest tutaj latarnia morska i ciekawe
Centrum Informacji Turystycznej – ciekawe bo
ma ogromną powierzchnię, jest mini biblioteka,
czytelnia czasopism, dostęp do internetu.
Wracam, bo mogę zmoczyć jedyne suche ciuchy.

Na jutrzejszy dzień mam dwie opcje do
wyboru jeśli będzie pogoda to płynę na
Helgoland, jeśli nie to jadę pociągiem do
Hamburga i wracam do PL.

Dzień XVI

Busum – Helgoland – Wilhelmshaven, niewiele
jazdy na rowerze ale żeglowania po morzu ok.

6 godzin

Dzisiaj lepsza pogoda, jest nadzieja, że statek
odpłynie. Zjadam śniadanie w pensjonacie
wcześniej niż w harmonogramie (omówiłam to
poprzedniego dnia z właścicielką) ale i tak nie
zdążyłam, żeby kupić bilet łączony. Płynę o 9.15
na Helgoland, rower został uplasowany na
dolnym pokładzie i przymocowany linami do
burty. Ja siadam na górnym pokładzie. Statek
nazywa się „Lady von Busum”. Dosyć ostro
kołysze, każdy pasażer dostaje torebkę gustowną
na wiadomo co. Prawie wszyscy jadą do Rygi, ja
powstrzymuje się resztkami sił. Poznaję dwie
starsze panie, rozmawiam z nimi, chociaż nie
znają angielskiego wiemy o co chodzi. Rejs trwa
3 godziny. Z tafli ciemnobłękitnego morza
wyłania się płaska, pionowa płyta barwy mocno

czerwonej cegły (wysokość skały ok.57m) a jasne
pręgi ukośnie ją przecinają. Helgoland to
właściwie dwie wyspy jedna to ten czerwony
blok skalny, a druga to tzw. diuna. Statek nie
dopływa do samej wyspy, na Helgoland dowożą
nas spore łodzie pontonowe, duże na tyle, żeby
zabrać pasażerów, bagaże a nawet mój rower.
„Drobny szczegół” - na wyspie Helgoland
obowiązuje zakaz jazdy na rowerze. Wyspa jest
maciupeńka, malutkie domki pomalowane na
niebiesko, czerwono i żółto, uliczki mają
zaledwie parę kroków szerokości.

W ratuszu mieści się biuro Informacji
Turystycznej, tutaj muszę kupić bilet do
Wilhelmshaven. Okazuje się to dosyć
skomplikowaną sprawą, ponieważ rejs statkiem
najlepiej sprzedaje się w obydwie strony.
Przemiła pani załatwia sprawę. Mam 2 godziny
na zwiedzenie wyspy, okazuje się to możliwe do
realizacji. Dookoła jest ścieżka i można
podziwiać rudy klif wysoki na kilkanaście
metrów, można też spacerować w dole i
podziwiać klif z dołu. Na głównej ulicy pełno
sklepów kolonialnych z towarami, których
normalnie w sprzedaży zobaczyć nie można.
Helgoland wolny jest od cła, więc niektóre
towary są tańsze niż na kontynencie. Wiele
rzeczy w wysokim gatunku i tanio. Na każdym
kroku perfumerie i sklepy z alkoholem i
słodyczami. Ludzie przypływają tutaj żeby zrobić
zakupy, nie wszyscy oczywiście.

Wyspa Helgoland ma ciekawą historię, w XIX
w. dzięki swemu położeniu na drodze okrętów,
dzięki swej niedostępności i niebezpiecznym dla
żeglugi wodom skała helgolandzka była przez
długie lata gniazdem korsarskim. W ciągu
kilkusetlat losy Helgolandu były zmienne: był on
stale kością niezgody między Danią, książętami
Holstein-Gottorp i Hanzą. W 1807r. Anglia
zajęła wyspę i uczyniła z niej punkt oparcia dla
przełamania blokady kontynentalnej jaką
zarządził Napoleon. Helgoland zamienił się
wtedy w siedlisko rozmaitych podejrzanych
osobistości, agentów, szpiegów, przemytników -
w skład towarów z całego świata. W 1890r.
nastąpiła wymiana między Anglią i Niemcami.
Niemcy dostali Helgoland a Anglia Zanzibar.
Zajęcie Helgolandu przez Niemców uczyniło ich
panami we własnym domu. Niemcy stworzyli z
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Helgolandu groźną fortecę. Na podstawie
Traktatu Wersalskiego, po I-szej wojnie
światowej został zburzony helgolandzki port.

Do Wilhelmshaven płynę dużo większym
statkiem o nazwie „Helgoland”. Na pokładzie jest
boisko, piaskownica, na rufie jest rząd koszy
plażowych i w jednym z nich się plasuję.
Oddalam się od bryły czerwonego marglu,
obserwuję to z upodobaniem siedząc w koszu,
osłonięta od wiatru i wygrzewając się w
słoneczku. Statkiem kołysze dużo mniej, bo jest
większy od „Lady von Busum”

Dzisiaj ponad 6 godzin na pełnym morzu. W
Wilhelmshaven znowu szukam noclegu, wreszcie
znajduję w hotelu Valois vis a vis dworca
kolejowego, to najdroższa noc podczas tej
wyprawy.

Dzień XVII

Wilhelmshaven – Szczecin

Postanawiam jednak wracać do domu. Po
pierwsze primo jest taki dzień podczas wyprawy,
że człowiek już chce znależć się w domu i to
właśnie nastąpiło, po drugie primo wszystkie
tekstylia brudne a po trzecie primo rower wydaje
dziwne dźwięki, może się zepsuć.

Podróż będzie długa ponieważ rowery można
przewozić tylko w pociągach DB. Kupuję bilet za
42 euro i mogę podróżować przez 27 godzin
dowolnie przesiadając się. Do biletu mam
dołączoną rozpiskę z przesiadkami i niestety
niewiele czasu na nie, nie wiem czy dam radę to
wszystko ogarnąć. Przejeżdżam przez Bremę i
Hannover, i Magdeburg. Wyruszyłam o godzinie
11 a w Berlinie jestem o godzinie 20, bez
opóźnienia jakiegokolwiek. Dworzec w Berlinie
jest przeogromny. Na dworcu jest informacja
turystyczna. Niestety nie zdążę na Polskiego
Busa do Poznania ponieważ berliński dworzec
autobusowy jest daleko od dworca kolejowego.
Jadę do Szczecina, jestem w PL o godzinie 22.
Znów zderzam się z polskimi realiami – problem
z wniesieniem roweru do pociągu.

Podróż to dotarcie do granic własnych możliwości,
odkrycie ekstremum. Wrócić do domu jako inny
człowiek. W idei stało się dotknięcie nieznanego i
to na dwóch płaszczyznach - poznać nieznane
miejsca oraz odkryć nieznane w sobie samym. .
Czyż nie tym właśnie jest motyw podróżowania?

Rowerowa podróż to dla mnie relaks i
odstresowanie, zapominam o problemach, liczy się
tylko droga i żeby przetrwać, dotrzeć na miejsce,
nie zgubić się, zjeść coś i spać. To doskonały sposób
na odstresowanie się.
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Wpięć lat objechaliśmy Polskę dookoła.
Wtedy pojawiło się naturalne pytanie: „co

dalej?”. Wybór celu ułatwił kalendarz – rok 2012
to Igrzyska Olimpijskie. Nie było wątpliwości,
jedziemy do Londynu kibicować naszym
sportowcom!

Pierwsze problemy pojawiły się na długo
przed startem. Nie mieliśmy szczęścia w
losowaniu i nie udało nam się kupić biletów na
żadne zawody. Potem było jeszcze kilka prób
zakupów w dogrywkach i zawsze kończyło się to
komunikatem „serwer zbyt obciążony, spróbuj
później”. Ale później biletów już nie było.
Pozostała nam więc kolarska indywidualna jazda
na czas, którą można oglądać na ulicy.

To pierwsza nasza podróż, w trakcie której
musimy trzymać się limitu czasu. Zawody
odbywają się konkretnego dnia, a sportowcy nie
będą czekać na nas. Trochę obawiamy się jak to
będzie. Czy dystanse dzienne, które sobie
założyliśmy nie są za długie? Czy damy radę?

W samo południe przed naszym domem stoi
kilkunastu fotoreporterów. Mateusz rzuca pod
nosem, czy nie przesadziliśmy z szumem
medialnym wokół tej wyprawy. Po serii zdjęć i
ostatnich wywiadach ruszamy. Wreszcie się
zaczyna!

Prognoza niestety sprawdza się i padać

zaczyna już kilka minut po starcie. Ale ten
pierwszy deszcz nie jest taki straszny i nawet nie
wyciągamy kurtek. Za to już na 10 kilometrze
musimy zatrzymać się na przystanku. Przez
pierwsze trzy dni właśnie przystanki autobusowe
będą naszymi najlepszymi przyjaciółmi.

Po 13 kilometrach żartujemy, że to już jeden
procent. Zostało tylko 99 razy tyle. Chwilę
później wjeżdżamy do Niemiec.

Mijamy kościół, przed którym stoi ogłoszenie,
że świątynia jest .. . otwarta. Wchodzimy, żeby
sprawdzić, co jest powodem tej dziwnej
informacji. W przedsionku znajdujemy stół, na
nim woda, szklanki i wskazówka dla gości, gdzie
odstawić użyte naczynia. Zaczyna właśnie znowu
padać, więc ochoczo korzystamy z tego
nietypowego zaproszenia. Przed wyruszeniem
próbujemy znaleźć kogoś, by podziękować.
Wioska jest jednak pusta, więc pozostaje nam
tylko wpis do księgi pamiątkowej.

Zatrzymujemy się, a Mateusz idzie na stronę
do lasu. Po minucie wybiega krzycząc, że pogonił
go wielki jeleń. Oczywiście nie wierzę, ale
następnym razem jakby ostrożniej wchodzi
między drzewa.

Pod wieczór zauważamy, że nie ma powietrza
w kole przyczepy. Zjeżdżamy z drogi, żeby
naprawić awarię i odkrywamy piękną łąkę.
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Uznajemy, że to wyśmienite miejsce na biwak.
Wysoka trawa zapewnia komfortowy sen.
Zresztą już dawno przekonaliśmy się, że nie ma
lepszego noclegu niż namiot na łące, która
znajduje się dokładnie tam, gdzie kończy się
dzień. I nie zmienia tego nawet deszcz, który
budzi nas następnego dnia.

A pada przez cały dzień. Na każde 10 km
jazdy przypada godzina na przystanku
autobusowym. Z nudów robimy zdjęcia,
uzupełniamy notatki do relacji, wymyślamy gry i
zagadki.

Kolejnego dnia dętka w przyczepie znowu jest
pusta. Sytuacja powtarza się jeszcze dwa razy i
dopiero wtedy udaje nam się znaleźć mały cierń
tkwiący w oponie.

W Luneburgu trafiamy do Daniela z
warmshowers.org. Nasz gospodarz ma za sobą
wiele rowerowych podróży, w tym wyprawę do
Maroka. Wspomnienia i wymiana wrażeń ciągną
się długo i są dla Mateusza okazją do szlifowania
angielskiego.

Spotykamy coraz więcej sakwiarzy. Między
innymi dwa starsze małżeństwa, które
niezależnie wracają z Norwegii. Mateusz chciwie
słucha opowieści z podróży na Nordkapp i
zaczyna planować kolejną wyprawę. Przez
kilkanaście kilometrów jedziemy razem i po raz

kolejny odkrywam, że najlepszą motywacją do
jazdy jest obecność innych rowerzystów-
podróżników.

Pytamy pana siedzącego na ławce przez
jednostką straży pożarnej w Heemsen, czy
moglibyśmy się rozbić na strażackim trawniku.
Nasz rozmówca, który okazuje się być
komendantem, nie tylko pozwala nam
zanocować, ale zostawia nam klucz do jednostki,
dzięki czemu mamy dostęp do kuchni i łazienki.
Na koniec podkreśla, że nam ufa i prosi tylko,
żeby rano zostawić klucz na parapecie jego
domu, który stoi nieopodal.

Kupujemy truskawki przy drodze. Szybko
jednak zauważamy, że inaczej niż w Polsce, te
sprzedawane w bramie farmy są dużo droższe
niż w sklepach. U nas rolnik sprzedaje swój
towar bez pośredników, więc taniej. Tutaj
producent zachwala swoje produkty jako
bardziej ekologiczne, a to oznacza wyższą cenę.
Kolejne owoce kupujemy już w supermarketach.
Nie stać nas na jedzenie przez całą drogę „bio”.

W Neuenkirchen jesteśmy umówieni z
Michaelem z Warmshowers. Na miejscu
spotkania jesteśmy trochę za wcześnie i na
chwilę siadamy w cieniu drzewa na placu przed
pięknym kościołem św. Anny. Kościół zachwyca,
ale także dziwi swoją wielkością. Mała
miejscowość może poszczycić się ogromną
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świątynia.

Podchodzi do nas pan z aparatem i pyta, czy
może z nami zrobić wywiad, bo widzi, że
jedziemy z daleka i na pewno zainteresuje to
mieszkańców Neuenkirchen. Dopiero wtedy
zauważamy, że siedzimy na przeciwko redakcji
Münstersche Zeitung. Kiedy kończymy i
pozujemy do kilku zdjęć, pojawia się nasz
gospodarz, Michael i pyta, czy nie
zechcielibyśmy ... udzielić wywiadu drugiej
lokalnej gazecie. W ten sposób wszyscy
mieszkańcy małego Neuenkirchen dowiadują się
następnego dnia, że przez ich miasto przejechało
dwóch rowerzystów z Polski.

U Michaela jedzenie jak u mamy. Dosłownie,
bo obiad przygotowuje mama naszego
gospodarza. W dodatku to mielone kotlety,
ziemniaki i sałata. Gdy zwracamy uwagę, że to
typowy polski posiłek, dowiadujemy się, że „tu
się tak je”.

Znowu do wieczora oglądamy zdjęcia z
podróży naszego gospodarza i rozmawiamy o
naszych wyprawach. W międzyczasie mama
Michaela przypomina sobie, że po ostatniej
wizycie w Wielkiej Brytanii zostało jej trochę
angielskich monet. Mateusz dostaje więc małe
kieszonkowe, z przykazaniem wydania na coś
przyjemnego w Londynie.

Wjeżdżamy na chwilę do Holandii. Skrót
okazuje się bardzo użyteczny – w Woold
zaciekawia nas mały domek przy fermie krów.
Przed domkiem jest kilka stołów, a w środku
mlekomat, w którym można kupić mleko w
dowolnej ilości. Dokładne sprawdzenie działania
maszyny zabiera nam trochę czasu i kosztuje
kilka szklanek wyśmienitego mleka.

Kiedy wracamy do Niemczech kończy nam
się woda. Z daleka widzimy sklep i
postanawiamy kupić w nim coś do picia. Po
podjechaniu okazuje się, że to sklep wędkarski.
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Nic nie szkodzi, właścicielka nie tylko pozwala
nam nabrać wody z kranu, ale częstuje nas
czekoladą do picia i ciastkami.

Rankiem wybucha kłótnia. Tata za bardzo
popędza z pobudką i zwijaniem obozu, syn za
bardzo ociąga się z wyjściem ze śpiwora. Po
tygodniu wyprawy musiał przyjść moment kiedy
będziemy mieli siebie dość. Nie znoszący
sprzeciwu ojciec i zbuntowany nastolatek, to
mieszanka wybuchowa. Kryzys udaje się na
szczęście zażegnać i już w zgodzie rozpoczynamy
kolejny dzień jazdy.

Na dobre wjeżdżamy do Holandii. Mimo, że
unikamy dużych miast (mijamy tylko bokiem
Eidhoven), to infrastruktura rowerowa nas
zachwyca. Zdarzają się wprawdzie koszmarne
odcinki z kostki brukowej albo cegły (!) , ale
generalne podejście do rowerzystów i stawianie
ich zawsze w ruchu drogowym na pierwszym
miejscu robi wrażenie. Skrzyżowania nie
pozostawiają wątpliwości jak je przejechać, na
rondach ustępują nam samochody wjeżdżające i
zjeżdżające. To nie znaczy, że w Niemczech było
źle, tam też bywało, że jechaliśmy 100 km nie
zjeżdżając z drogi dla rowerów. Jednak różnicę w
podejściu do jednośladów widać dokładnie na
granicy. W Niemczech droga dla rowerów jest
dużo węższa od jezdni. Po stronie holenderskiej
jest dokładnie odwrotnie.

Ale ta doskonała jakość dróg oznacza też dużą
ilość rowerzystów. I tu okazuje się, że jesteśmy
trochę niedoposażeni. Nie mamy lusterek i tylko
jeden dzwonek. A ruch na drogach i pasach dla
rowerów jest tak duży, że trzeba zawsze wiedzieć
co jest za nami i często korzystać z dzwonka,
przy wyprzedzaniu. Zwłaszcza, że Holendrzy
jeżdżą bardzo pewnie i szybko, oczekując tego
samego od innych rowerzystów. Tutaj nie jeździ
się dla przyjemności, ale do pracy, czy szkoły. Nie
ma więc czasu na spacerowe przemierzanie
miasta.

Koło Eersel znajdujemy spokojne miejsce na
nocleg. To parkur treningowy. Rozbijamy namiot
tuż przy ogrodzeniu tak, żeby nie chodzić po
trawie przygotowanej do ćwiczeń koni. Niestety
to miejsce okazuje się mało szczęśliwe. Koło 21
pojawia się pan, który kategorycznym tonem

oświadcza, że nie możemy tu spać. Nie pomaga
tłumaczenie, że jest już późno, nic nie niszczymy,
a rano nas nie będzie. Trudno, zwijamy namiot i
ruszamy szukać kolejnego miejsca. Jedziemy
jeszcze godzinę, zanim udaje nam się znaleźć
kawałek równego terenu pod namiot. Jest
zupełnie ciemno i Mateusz nieco obawia się
spania w lesie, ale zmęczenie całym dniem
sprawia, że bez problemu zasypia. Ta przygoda
uczy nas, że trzeba trochę rozważniej wybierać
miejsce na nocleg.

Na głównym placu Antwerpii podchodzi do
nas pan Eugeniusz, od 30 lat mieszkający w
Belgii. Trochę rozmawiamy i dowiadujemy się
jak dojechać do tunelu pod Schelde – rzeką
płynącą przez miasto. Do tunelu zjeżdża się
windą mieszczącą do 30 rowerzystów. Mateusz
jest tak zachwycony tunelem, że nie kończy się
na jednym przejeździe i muszę czekać, aż
nacieszy się jazdą pod wodą.

Antwerpia to nasz trzeci kontakt z
Warmshowers. Lea i Jos, dla których Mateusz
mógłby być wnukiem, przyjmują nas po
królewsku. Na kolacje dostajemy narodowe
danie belgijskie (stek, frytki i mizeria),
opowiadania z podróży od wybrzeża do
wybrzeża Stanów Zjednoczonych (7000 km!) i .. .
lekcję flamandzkiego. W zamian udaje mi się
rozwiązać kilka problemów z komputerami
gospodarzy, którzy cieszą się, że trafił im się gość
informatyk.

Niestety im bardziej na zachód Belgii, tym
gorsze drogi dla rowerów. Rozpieszczeni w
Holandii i Niemczech jesteśmy niemiło
zaskoczeni nawierzchnią z krzywej kostki
brukowej i dziurawego betonu. Mateusz nawet
mówi, że ścieżki zrobiły się „polskie”.

Nie zauważamy, kiedy przekraczamy 1000
km. Dopiero po kilku kilometrach Mateusz woła
„tata, zapomnieliśmy patrzeć na licznik!”.

W Dunkierce biało-czerwona flaga budzi
zainteresowanie Polaków wracających z wakacji
w Wielkiej Brytanii. Kiedy słyszą, że
trzynastolatek jedzie z Polski do Londynu,
biegną obudzić śpiącego w samochodzie syna, bo
„on ma tyle samo lat, a potem nam nie uwierzy,
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że to możliwe”.

Choć do Calais zostało sporo kilometrów,
Mateusz postanawia, przepłynąć kanał jeszcze
tego samego dnia. Po sprawdzeniu dystansu i
godziny, rzucamy się do ostrej dwugodzinnej
gonitwy, by zdążyć na prom o 17, dopłynąć na
angielski brzeg i spokojnie znaleźć miejsce na
nocleg.

Mimo szybkiej jazdy wydaje się, że nie
zdążymy. Kiedy już jesteśmy w Calais, w samym
mieście nie możemy znaleźć drogi do portu.
Sądziliśmy, że nie będzie z tym problemów, a
dopiero po dłuższym szukaniu dostrzegamy
drogowskaz. Sam przejazd przez drogi
dojazdowe i parkingi terminalu zajmuje tak dużo
czasu, że kiedy wchodzę do kasy, zrezygnowany
pytam, czy zdążymy na wybrany rejs. Pani
uprzejmie informuje, że ten kurs jest o 17:15 i
jeśli natychmiast pojedziemy na terminal, to uda
się. Jeszcze tylko szeroko otwarte oczy
Brytyjczyków sprawdzających nasze paszporty
(„Taki mały? Z Polski? I’m impressed!”) i
wjeżdżamy na prom.

Na promie spotykamy Nijole, nauczycielkę z
Wilna, która każde wakacje spędza podróżując
na rowerze. Tym razem jedzie do Walii, by
potem wrócić na Litwę przez Danię i Szwecję.
Wspólnie pokonujemy ostre podjazdy klifu z
Dover do Falkstone. Razem też znajdujemy
nocleg na małej polanie obok drogi. Miejsce nie
najlepsze, bo głośno od samochodów, ale nie
mamy już sił. 120 km i pogoń za promem zrobiły

swoje. Dla nas to był najdłuższy dzień na
wyprawie.

Wieczorem, kiedy rozmawiam z Nijole,
Mateusz, który powinien już spać, nagle wychyla
się z namiotu.

- Tata, a w jakim ty języku mówisz?

- Po rosyjsku.

- Co? Buhahaha!

Rzeczywiście sporo już zapomniałem z
rosyjskiego, ale żeby tak od razu się naśmiewać?

Rano żegnamy Nijole, my skręcamy na
północ do Londynu, ona jedzie dalej na zachód.
Mimo, że mijaliśmy w drodze wielu sakwiarzy,
sympatyczna Litwinka była jedyną osobą, którą
udało nam się poznać bliżej.

Sam wyjazd z terminalu promowego był
dobrze oznaczony, potem jechaliśmy drogą dla
rowerów. Ale następnego dnia poruszamy się już
normalną drogą i ciągle zapominamy, że tu
jeździ się po lewej stronie. Kilka razy dopiero
widok samochodu nadjeżdżającego z przeciwka
sprawia, że uciekamy na właściwą stronę.

Po 12 dniach jazdy po płaskiej Europie
kontynentalnej, wysokie angielskie podjazdy są
dla nas dużym zaskoczeniem. Pamiętaliśmy z
poprzednich wizyt, że musimy spodziewać się
podjazdu na klif, ale sądziliśmy, że tak będzie
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tylko na wybrzeżu. Tymczasem płasko zrobi się
dopiero w … centrum Londynu. Mateusz, który
bez problemu radził sobie przed kanałem, teraz
na każdym podjeździe zostaje z tyłu.

Im bliżej stolicy, tym więcej widzimy reklam
Igrzysk. Każdy plakat, flagę, baner witamy
okrzykami tryumfu. Już czujemy się prawie na
miejscu.

Ostatni nocleg znajdujemy na parkingu przy
punkcie widokowym koło Wrotham. Na tablicy
informacyjnej – znak zabraniający biwakowania.
Ale jest też informacja mówiąca, że parking jest
zamykany o 19, czyli za 5 minut. Czekamy więc,
żeby zapytać, czy jednak możemy zostać.
Dokładnie o 19 (lubimy brytyjską punktualność)
pojawia się pan, który zamyka szlaban. Na nasze
pytanie, czy może jednak moglibyśmy się rozbić
na trawniku, starszy pan mruga do nas okiem i
mówi, że oficjalnie nie wolno, ale on teraz
zamyka i nie wróci przed 8 rano. A jeśli ktoś
potem przejdzie pod szlabanem i rozbije namiot
tak, żeby nie było go widać z drogi, to… Potem
jeszcze przeprasza nas, że musi jednak założyć
kłódkę i spokojnym krokiem odchodzi.

Następnego dnia wstajemy wcześnie, żeby nie
robić miłemu panu przykrości nakrycia nas i
ruszamy w lodowaty poranek. W ostatni dzień
musimy znowu wyciągnąć polary, jedziemy w
czapkach i chustkach.

Wjeżdżamy do Londynu. Nawigacja w obcym
mieście, jazda po lewej stronie i bardzo duży

ruch nie ułatwiają jazdy. Widać, że władze
starają się ułatwiać poruszanie się rowerami, ale
stare, wąskie ulice sprawiają, że jest bardzo
ciasno. Lawirowanie między wysokimi
londyńskimi autobusami nie należy do
przyjemności.

Tower Bridge, Big Ben, Westminster Abbey,
Buckingham Palace - przejeżdżamy przez
centrum miasta, robimy trochę zdjęć i siadamy
odpocząć w Green Park. Kiedy negocjujemy
wielkość „lodów zwycięstwa”, słyszymy po
polsku „zobacz, zobacz”. Podchodzą do nas dwie
dziewczyny i pytają, czy mogą zrobić sobie z
nami zdjęcie, bo czytały o naszej wyprawie lecąc
samolotem do Anglii.

Resztkami sił docieramy do Iwony i
Krzysztofa, naszych przyjaciół, od lat
mieszkających w Londynie. Przyjmują nas jak
bohaterów. Nie brakuje nawet balonów z
napisami „Congratulations”. Jest ciepła kąpiel i
świetne jedzenie. Opowieści z drogi ciągną się do
wieczora, a Mateusz nie zamierza iść spać.

Kolejnego dnia … nie wsiadamy na rowery.
Ten dzień przeznaczamy na zwiedzanie
Londynu. Jedziemy obejrzeć stadion Chelsea,
Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki.
Koło południa okazuje się, że nie mamy w ogóle
sił. Kiedy opadły emocje związane z jazdą,
wychodzi wyczerpanie długą podróżą. Ławeczka
co pół godziny, kolejne lody, batoniki
czekoladowe. Nic nie jest w stanie nas pobudzić
do dalszego wysiłku. Jedziemy jeszcze tylko na
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King’s Cross Station, żeby zrobić zdjęcie przy
słynnym peronie 93/4. W drodze powrotnej z
premedytacją zajmujemy w metrze miejsce „for
people less able to stand” (dla osób, którym
trudniej jest stać).

Wreszcie przychodzi dzień, dla którego tu
jechaliśmy. Jedziemy zobaczyć kolarską jazdę
indywidualną na czas. W garażu zaskakuje nas
brak powietrza w jednym z kół. Szybka naprawa
i ruszamy. Niestety po kilku minutach znowu
musimy się zatrzymać. Dętka, nominalnie
właściwa, jest trochę za mała i nie dociska łatki
do opony. Łatka nie wulkanizuje się i odchodzi.
Po drodze jeszcze trzy razy próbujemy naprawy.
Niemal wszystkie narzędzia i zapasowe dętki
zostawiliśmy w garażu i zaczyna być jasne, że nie
damy rady dojechać na wyścig. Katastrofa! Po
dwóch tygodniach jazdy, nie możemy pokonać
ostatnich 10 km.

Ratują nas dopiero członkowie
stowarzyszenia Bike Buddies, którzy prowadzą
zorganizowane dojazdy na zawody olimpijskie.
Wcześniej zgłosiliśmy się na taki przejazd, a teraz
dostajemy od nich nową dętkę i możemy
spokojnie ruszyć dalej. Dzięki przewodnikom nie
musimy szukać przejazdu przez szpalery
barierek i ochroniarzy. Judith i Jules prowadzą
nas bezpiecznymi bocznymi drogami i znajdują

czas, żeby poopowiadać o swoim mieście.

W Hapton Court Palace, jak przy każdym
miejscu zawodów Olimpijskich, znajduje się
bezpłatny, dozorowany parking dla rowerów.
Zostawiamy swoje pojazdy wśród setek innych i
idziemy szukać dobrego miejsca do oglądania
wyścigu. Nie mamy biletów, więc możemy tylko
stanąć przy barierkach stojących wzdłuż trasy.
Znajdujemy lukę między dwiema ekipami
telewizyjnymi. Panuje doskonała atmosfera.
Stojący obok nas Anglicy, dowiedziawszy się, że
przyjechaliśmy rowerami z Polski, domagają się
pokazania Macieja Bodnara i kiedy jedzie głośno
krzyczą „Poland, Poland!”

Mateusz w trakcie wyścigu kobiet i na
początku wyścigu mężczyzn, pod okiem jednego
z operatorów, ćwiczy robienie zdjęć zawodników
w ruchu, żeby być gotowym na ten jeden, krótki
moment, kiedy obok nas będzie przejeżdżać
Polak. Wreszcie ze szczęściem na twarzy
pokazuje wszystkim Macieja Bodnara na
wyświetlaczu aparatu. Panowie reporterzy
częstują nas czekoladą i colą, a Mateusz dostaje
kamerę nowozelandzkiego kanału OneNews i
nagrywa kolejnych zawodników.

Czas pożegnać się z Londynem. Spod opieki
cioci Iwony, przenosimy się do równie
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gościnnych Anetty i Roberta, naszych przyjaciół
mieszkających w High Wycombe. Mateusz po
dwóch tygodniach niemal tylko z tatą, może
wreszcie pobawić się z Grzesiem, Tomkiem i
Szymkiem, których zna się od urodzenia, a –
przez odległość – widzi zdecydowanie za rzadko.

W High Wycombe ostatecznie zsiadamy z
rowerów. W umówionym wcześniej sklepie
rowerowym dostajemy kartony, do których je
pakujemy. Potem, już w samolocie rozmawiamy,
że w dwie godziny pokonujemy dystans, który na
rowerach zajął nam dwa tygodnie. Prawda, tak
jest łatwiej i szybciej. Ale gdybyśmy tu przylecieli
samolotem, nie mielibyśmy pojęcia o istnieniu
tych wszystkich wspaniałych ludzi, których
poznaliśmy po drodze. I nie mielibyśmy
satysfakcji z wysiłku włożonego w dotarcie na
Igrzyska Olimpijskie.

Gościnność:

Wiele razy słyszeliśmy, że już tylko na Wschodzie ludzie

pozostali gościnni i otwarci. To nieprawda, na zachód od

naszej granicy także jest wielu dobrych ludzi, którzy

chętnie pomogą podróżnikowi.

Warmshowers:

trzy razy skorzystaliśmy z gościny osób poznanych przez

warmshowers.org. To świetny sposób na nocleg i

doskonała okazja do poznania fantastycznych ludzi.

Drogi:

W Niemczech i Holandii niemal przy wszystkich trasach

poza miastami spotykaliśmy drogi, bądź pasy dla rowerów.

Zwykle asfaltowe. Nieco gorzej jest w Belgii, gdzie drogi

rowerowe wprawdzie są, ale kiepskiej jakości. Prawie

zupełnie zniknęły we Francji i Wielkiej Brytanii (pojawiły

się dopiero w Londynie).

Rowerzyści:

Ciekawa była obserwacja, kto jeździ na rowerze w

poszczególnych krajach. W Niemczech spotykaliśmy

przede wszystkim jadących na wycieczki. W Holandii

głównie ludzi jadących do pracy, traktujących rower jako

normalny środek transportu. Obie te grupy ustępują w

Belgii niezmierzonym tłumom … kolarzy szosowych.

Pierwszy rower górski spotkaliśmy chyba dopiero w

Wielkiej Brytanii.

Wiatr:

W Europie najczęściej wieje z zachodu. Na 14 dni, tylko 2

jechaliśmy z wiatrem.

Dystans i czas:

Ze Szczecina do Londynu jechaliśmy 14 dni. 1350 km. W

Londynie dokręciliśmy kolejne 50 km.

Więcej zdjęć z wyprawy Z tatą na Igrzyska można znaleźć

na stronie rower.memorek.pl

Pomogli nam: firma ATAk Sport, która uszyła stroje

wyprawowe i Salon Rowerowy Kadrzyński, który

przygotował nasze rowery.

Patronat na wyprawą objęli m.in.: Rowertour i Miasto

Szczecin.
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